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ABSTRAKT
The climate on our planet is changing, there is no doubt. A long-time
scanning of different locations on our planet indicates possible irreversible
processes. The estimate of possible final impacts is a very complex question. To
the best of our knowledge today we can say, that the worst case scenario is very
likely to cause the biggest damage in the poorest regions of the world. We also
can say that if this process is caused by greenhouse gas emissions and other
kinds of polluting, the mature industrial countries are to blame for not taking
action and selfishly consuming a major part of all natural resources.
In recent years this whole problem has become part of a vast number of
policies and measures. Nowadays not only academic studies consider how the
climate change will progress due to human activity. On the political part of this
discussion we have a large number of different acts leading to just one point:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. One of the most respected measures on this
field is the Ecological Tax Reform. The following work is trying to draw up this
issue from the Czech and European point o view in Czech language only.

Není pochyb o tom, že se klima na naší planetě mění. Dlouhodobá
pozorování na různých místech planety naznačují možný nevratný proces.
Odhad možných dopadů tohoto procesu je velice složitou otázkou. Dle nejlepších
vědomostí dnešní doby budou při nejhorším možném průběhu tohoto procesu
nejvíce postiženy nejchudší regiony světa. Jsme schopni též s určitou
pravděpodobností říci, že celý proces je zřejmě způsoben emisemi skleníkových
plynů. Největší zodpovědnost v tomto ohledu dopadá na vyspělé průmyslové
státy, které dlouho nepodnikly nic proti tomuto procesu a konzumují největší část
přírodních zdrojů.
V posledních letech je tento problém řešen značným počtem politických a
jiných opatření, které dnes již nejsou jen akademického rázu. V rámci politických
pokusů řešení problém je Ekologická daňová reforma jedním z nejvíce
respektovaných instrumentů, které vedou k udržitelnému rozvoji.
Následující práce nahlíží na problematiku z českého a evropského pohledu.
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Seznam použitých zkratek
ccm

- centimetr krychlový, jednotka objemu používaná v automobilismu pro označení obsahu
motorů

CNG

- Compressed Natural Gas je stlačený zemní plyn, používán jako palivo pro pohon
motorových vozidel, považován za alternativní a ekologické motorové palivo

CO2

- oxid uhličitý, plyn, který je dnes považován za nejsilnějšího původce skleníkového efektu a
následného zvyšování teplot v globálním měřítku

ČEPS

- ČEPS, a.s. je akciová společnost zajišťující ze zákona přenos elektřiny, rovnováhu mezi
výrobou a spotřebou elektrické energie, údržbu, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a dále
mezinárodní spolupráci na evropském trhu s elektřinou

DIW

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Německý institut pro hospodářské vědy.

EDR

- Ekologická daňová reforma

EHS

- Evropské hospodářské společenství

EU

- Evropská unie

GJ

- gigajoule, 1.000.000.000 Joulů, jde o jednotku energie, která odpovídá jedné wattsekundě

GWh

- 1.000.000.000 Watthodin

HDP

- Hrubý domácí produkt, celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané
období na určitém území

LPG

- Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn používaný jako motorové palivo, známý
také jako propan-butan

MEŘO

- Metylestery řepkového oleje, v zahraničí je používána zkratka FAME – Fat Acid
Methylesther, jde o základní složku bionafty

MPa

- 1.000.000 Pascalů, jednotka tlaku, která udává, jak velká síla v Newtonech působí na
plochu 1m2

MW

- 1.000.000 Wattů, jednotka výkonu nejčastěji používaná u elektráren

MWh

- 1.000.000 Watthodin

NOx

- oxidy dusíku, zdraví škodlivé plyny vznikající při spalování fosilních paliv

OECD

- Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj

SES

- Smlouva o založení Evropského společenství

SO2

- Oxid siřičitý, vedlejší produkt spalování méně kvalitního hnědého uhlí

SPD

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Sociálnědemokratická strana Německa

TWh

- 1.000.000.000.000 watthodin

UPI

- Umwelt- und Prognose-Institut, německý Institut životního prostředí a prognóz.
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1 Úvod
Jedním z nejdůležitějších faktorů vývoje naší společnosti je energie. I
tím nejzevrubnějším pohledem snadno zjistíme, že energie stojí téměř za
vším. Využíváme-li automobil k cestě do práce, pak čerpáme palivo do
nádrže. Jdeme-li pěšky a posloucháme hudbu, využíváme energie
z baterií. Ryba, kterou jíme k obědu, se na náš talíř dostala po dlouhé
cestě. Večer se myjeme v teplé vodě.
Člověk již dávno zjistil, že lze využívat zdroje energie v jeho okolí a
postupně si toto získávání zjednodušoval. Stěžejním objevem v této
oblasti byl oheň, který později využíval pro přípravu jídla, díky němuž
člověk potravinu lépe a rychleji tráví.
Člověk tedy vždy hledal způsob, kterým energii, které je na naší
planetě dostatek, učinit pro jeho potřeby využitelnou. K tomu však musel
nejprve tuto energii uvolnit. Dnes tak činíme za výrazné pomoci přírodních
věd.
Žádný živočich na naší planetě si nemůže dovolit vydat více energie,
než kolik ji přijme. Je jasné, že získání energie stojí energii. Vždy tedy
musí platit, že energie získaná musí převýšit energii vydanou.
V dnešní době se tento poměr neustále snižuje. Neslavným příkladem
je evropská bionafta, na jejíž produkci o jednom litru (při stávajícím
způsobu produkce) je spotřebováno až 1,1 litru nafty. Toto vše nakonec
vede ke zvyšování cen energií, což spolu se stárnoucí společností a
změnou klimatu tvoří nebezpečná rizika.
Stárnutí evropské společnosti se zřejmě nejsilněji projeví za 10 až 15
let, kdy lze také očekávat opětovné oživení cen ropy a s tím spojené
problémy plynoucí ze současných vysokých nákladů na energii a
důchodové systémy.
Pozvolné změny klimatu se stávají viditelnými na častých výkyvech
počasí. Je sice stále teoretickou otázkou jaký vliv na oteplování klimatu,
které lze znázornit na následujícím grafu, má člověk, avšak důsledky
oteplování jsou dalekosáhlé. Ve spojených státech se spotřebuje více
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energie na chlazení nežli na vytápění. Distribuční síť tedy kolabuje častěji
v létě, kdy vysychající koryta řek vedou k odstávkám jaderných elektráren.

Tabulka 1: Hodnoty globálních průměrných teplotních změn, 1850-2007
Zdroj: European Environment Agency. Rate of change of global average temperature, 1850 – 2007. Dostupné
na WWW: http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3471.

Na opatření, která mají snížit tato rizika bude nutné vynaložit určité
prostředky, které však budou zároveň nutné na uhrazení spotřeby drahé
energie a řešení problému se zvětšujícím se podílem z důvodu stáří
neaktivní populace.
V příštích dvaceti letech tedy budeme zřejmě potřebovat více
prostředků na udržení chodu společnosti.
V zájmu udržitelného rozvoje se tedy jeví jako naše povinnost
nepodstupovat riziko opožděné či žádné reakce na tyto změny. Pokud
chceme tyto problém řešit, pak musíme být připraveni na zcela nové
metody, které je nutné v tomto procesu použít.
V poslední době je silně diskutován především tržně-ekonomický
systém řízení, který vede k rozšíření daňové soustavy o ekologickou
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dimenzi. Tento postup však neznamená pouhé dílčí změny v již
existujících daňových soustavách, nýbrž rozsáhlou reformu daňového
systému, která klade důraz na ekologická kritéria.
Výnosově neutrální ekologická daňová reforma, která zatěžuje energii
jako klíčový zdroj a snižuje náklady na faktor lidské práce, je výsledkem
postupu, který má vytyčeny dva cílové body:
-

zvýšení kvality životního prostředí

-

boj s nezaměstnaností.

Tyto jednoznačné cíle jsou však produktem složitých řešení. I zde tak
narážíme na obtíže v podobě komplikované realizace a sporného
celohospodářského výsledku.
V první řadě je ekologická daňová reforma aktem politickým, který
bezesporu vyžaduje důslednost a trpělivost, jelikož tak dalekosáhlé změny
daňové soustavy lze realizovat pouze postupnými kroky.
K životnímu prostředí šetrné hospodaření a proces ekologizace
struktur státu lze trvale realizovat pouze za podmínky stimulace
hospodářství, kterým bude působeno na životní prostředí značně
zatěžující chování v oblastech produkce a spotřeby. Myšlenka, která
nastartovala diskuzi v oblastech politiky, hospodářství, svazů ochrany
životního prostředí a vědy, při pohledu na dnešní problémy s životním
prostředím pouze nabyla na důrazu.
Tato rigorózní práce vzniká v době, kdy se světová ekonomika nachází
v poměrně složité fázi světové finanční krize. Faktem tak je, že všechna
snaha států je dnes namířena na eliminaci hrozících, či již nastalých
hospodářských škod a otázka reforem daňové soustavy by mohla být
dočasně odložena.
Cílem mé práce je náčrt ekologické daňové reformy provedené do
dnešních dní na mezinárodním i domácím poli, ale také důraz na
ekologické

povědomí

v právu.

Nemůže

však,

vzhledem

k dnešní

mezinárodní situaci, zcela vystihnout směr, kterým se bude celá tématika
odebírat.
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2 Myšlenka Ekologické daňové reformy1
Cílem procesu ekologické daňové reformy jsou změny ve struktuře
daní a poplatků. Životní prostředí má být náležitě oceněno a pro faktor
práce má být zatížení minimalizováno.
Z existujících modelů2 byly vyvozeny tři základní body, které lze
považovat za základní pravidla Ekologické daňové reformy.
1) Silnější zatížení spotřeby a využití zdroje „životní prostředí“, který
byl po dlouhou dobu chápán jako zcela samozřejmý a volně
přístupný statek. Spotřeba a znečišťování životního prostředí byly
po dlouhou dobu zcela zdarma. Národnímu hospodářství tímto
postupem vznikaly externí náklady, které mají být ekologickými
daněmi svedeny zpět ke spotřebiteli. Vzdáleně vede tento proces
snížení spotřeby životního prostředí a také k novým, šetrnějším,
přístupům ke spotřebě nerostných surovin.
2) Dynamické sazby daně, tedy postupný proces změn daňové
soustavy v předem určených krocích, které umožňují podnikům a
spotřebitelům se na nastávající situaci připravit a podniknout
případně i opatření ke snížení jim hrozícího většího daňového
zatížení. Jako výsledek těchto opatření ekologická daňová reforma
očekává pozitivní efekt na životní prostředí a trh práce. Tento efekt
bývá také souhrnně nazýván jako „dvojitá dividenda“.
3) Výnosově

neutrální

využití

finančních

zdrojů

získaných

z ekologických daní je základním předpokladem, který počítá se
snížením daňového zatížení v oblastech vedlejších mzdových
nákladů a daně z příjmu fyzických i právnických osob. Tímto
postupem mají být vyvolány pozitivní efekty na trh práce a
hospodářský cyklus.
Na základě výše uvedených bodů lze rozeznat, že se při ekologické
daňové reformě nejedná o jediný koncept, ale spíše o všeobecný princip,
1

DECKER, Nina. Die ökologische Steuerreform – Möglichkeiten und Probleme sowie die konkrete
Ausgestaltung in Deutschland, Grin Verlag, München, 2000. 25 s. ISBN 978-3-638-96070-0.
2

Viz. bod 2.3
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který žádá zdražení spotřeby životního prostředí daněmi a poplatky. Takto
vybrané finanční zdroje jsou pak dle odlišných modelů různě užívány ke
snížení jiných daní a financování dlouhodobých ekologických investic.

2.1 Znaky ekologické daňové reformy3
V předešlé části vyjmenované základní body popisují pouhou základní
myšlenku ekologické daňové reformy. Jednotlivé, níže uvedené, reformní
návrhy jsou však již více konkrétní a lze je odlišit na základě následujících
znaků.
1) Tři možná území zavedení daní:
- na národním poli
- na poli Evropské Unie
- v rámci OECD
2) Zavedení daní:
- okamžité
- v několika krocích
3) Platnost:
- na jediné volební období
- trvalá
4) Forma základní energetické daně:
- dle obsahu energie a emisí CO2
- rovná energetická daň
5) Různé koncepty využití finančních zdrojů z ekologických daní na:
- snížení sociálních odvodů
- snížení daně z přidané hodnoty
- snížení daně z příjmu
- ekologické investice

3

DECKER, Nina. Die ökologische Steuerreform – Möglichkeiten und Probleme sowie die konkrete
Ausgestaltung in Deutschland, Grin Verlag, München, 2000. 25 s. ISBN 978-3-638-96070-0.
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2.2 Historie ekologické daňové reformy4
Návrhy ekologických daňových systémů existují již delší dobu a dnešní
modely stojí na pomyslném konci myšlenkového procesu.
Již v roce 1920 přišel anglický ekonom Arthur Cecil Pigou s myšlenkou
internalizace externích efektů3 pomocí daní. Emitovaným škodlivým látkám
měla být přiřazena sociálně únosná cena a tím měla být vytvořena
rovnováha mezi poškozením životního prostředí a výhodami z tohoto
poškozování plynoucími. Daňové výnosy by tedy přímo kryly nastalé
náklady na životní prostředí.
Koncem sedmdesátých let bylo téma znovu rozpracováno švýcarským
ekonomem Hansem Christophem Binswangerem. V jeho publikaci z roku
1979 s názvem „Strategie proti nezaměstnanosti a poškozování životního
prostředí“,

kterou

zpracoval

spolu

se

svými

kolegy

Wenerem

Giessbergerem a Theodorem Ginsburgem, navrhoval dynamicky se
zvyšující energetickou daň, jejíž výnosy měly být použity na rozvoj veřejné
dopravy a alternativních zdrojů energie. Později na svou myšlenku
navázal v další knize6, kde však navrhoval výnosy z ekologických daní
využít na financování důchodů a tím snížit daňové zatížení faktoru práce.
V roce 1988 byla myšlenka A.C. Pigoua opětovně rozpracována
v Německu. Institut UPI představil model o dvanácti různých ekologických
daních na celkem třicet pět produktů zatěžujících životní prostředí. Tyto
daně měli být postupně zavedeny v rozmezí pěti až osmi let a vést
k výnosu zhruba 210 miliard Marek. Institut navrhoval tyto výnosy využít
k restrukturalizaci celého německého daňového systému. Přestože tento
návrh neměl nejmenší šanci na politické prosazení, vyvolal poměrně
silnou diskuzi. V roce 1989 předložil svou koncepci i Ernst Ulrich von
Wiezsäker. Téma se stalo v Německu velmi aktuálním, a pokud by
nedošlo k procesu slučování německých republik, zřejmě by se prosadilo.
4

NIELAND, Torsten. Die ökologische Steuerreform in der BRD – Konzepte, Umsetzung,
Perspektiven. Grin Verlag, München, 2001. 31 s. ISBN 978-3-638-12010-4.

3

Internalizací rozumíme vztažení bilance sociálních nákladů, které vznikají externími náklady do
hospodářské kalkulace původce těchto nákladů. Cílem internalizace je minimalizace neúčinnosti,
která vznikla tímto selháním trhu, tak aby bylo dosaženo sociálního blahobytu.

6

BINSWANGER, Hans Christoph; FRISCH, Hans; NUTZINGER, Hans G.. Arbeit ohne
Umweltzerstörung, Fischer S. Verlag GmbH, 1983. 366 s. ISBN 978-3100064035.
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Dalším impulsem zavedení ekologických daní byla konference
Spojených národů o životním prostředí, která se konala v červnu roku
1992 v Rio de Janieru, kde byla přijata strategie snižování skleníkových
plynů za použití ekonomických nástrojů
V polovině devadesátých let byla diskuze znovu započata několika
odbornými studiemi a posudky. Zřejmě nejznámější je studie zpracovaná
německým Institutem pro hospodářské vědy pro ekologické hnutí
Greenpeace. Problémem tehdejší doby byly různé výsledky provedených
studií. Přesto však téma ekologické daňové reformy zajímalo i veřejnost,
což vedlo k zapracování ekologické daňové reformy do volebních
programů téměř všech politických stran, které však tehdy sázely na pouhé
doplnění tehdejší daňové soustavy, nikoliv na její reformu. Proto o procesu
ekologické daňové reformy můžeme hovořit až po roce 1998, kdy díky
německé Straně zelených získal nutnou politickou většinu.

2.3 Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí7
Působení

vlády

na

ekonomické

subjekty

v rámci

důrazu

na

ekologičtější chování může mít dvojí formu:
-

přirážka k ceně, která je uvalena vládou na ekologicky škodlivé
výrobky ve formě sankcí, úplat, přirážek či zvýšené daně,

-

poskytnutí dotací výrobcům, kteří ekologické zásady dodržují.

První případ vede logicky ke zvýšení příjmů státní pokladny, zatímco
případ druhý vede k růstu státních výdajů.
Organizace OECD rozřazuje ekonomické nástroje ochrany životního
prostředí do pěti skupin:

7

-

přímé platby, jako např. daně k ochraně životního prostředí,

-

příspěvky a úlevy, jako např daňové úlevy, granty a dotace,

-

zálohovací systémy,

-

tvorba „umělého trhu“ (trh s emisními povolenkami),

RADVAN, Michal. Ekologické daně, Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN 12106410.
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-

nátlaková stimulace ve formě pokut a plateb za porušení
stanovených limitů.

Tyto skupiny lze dále rozčlenit na složku daňově zvýhodňující ve formě
daňových úlev a složku daňově znevýhodňující, tedy ekologické daně.

2.4 Pojem ekologických daní8
V odborné literatuře nalézáme několik různých synonym pro termín
„ekologická daň“, jako např. zelená daň, environmentální daň nebo ekodaň.
Všemi těmito termíny rozumíme jakékoliv povinné a neopětované
platby do státního rozpočtu uvalené ve formě daní, kterým je připisován
určitý vztah k životnímu prostředí. Neopětované jsou daně z důvodu, že
užitek poskytovaný daňovému poplatníkovi státem běžně neodpovídá jeho
odvodům. Do ekologické daně jsou dále zahrnovány různé typy
opětovaných plateb, které jsou v určitém poměru k poskytované službě.
Následuje řada definic různých organizací a autorů, z nichž lze dovodit
univerzální definici ekologických daní: ekologická daň je povinná,
zákonem předem zákonnou sazbou stanovená dávka, jejímž základem je
fyzická jednotka, která má prokazatelný negativní vliv na životní prostředí
a kterou se pravidelně na nenávratném principu bez ekvivalentního
protiplnění odčerpává část nominálního důchodu ekonomického subjektu
ve prospěch veřejného peněžního fondu9.
Ekologický poplatek lze pak definovat jako: povinnou, zákonnou
sazbou předem stanovenou dávku, jejímž základem je fyzická jednotka,
která má prokazatelný negativní vliv na životní prostředí a kterou se spíše
nepravidelně

odčerpává

část

nominálního

důchodu

ekonomického

10

subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu . V daňové teorii by
poplatník měl za poplatek získat určitou protihodnotu, které se mu však

8

RADVAN, Michal. Ekologické daně, Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN 12106410.
9

RADVAN, Michal. Ekologické daně, Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN 12106410.
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RADVAN, Michal. Ekologické daně, Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN
1210-6410.
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v případě ekologických poplatků nedostává. Proto mají veškeré ekologické
dávky spíše charakter daně.

2.5 Členění ekologických daní11
V rámci tohoto bodu je možno ekologické daně třídit dle cílů, kterých
dosahují, na:
-

poplatky na hrazení externích nákladů za využití životního
prostředí,

-

stimulační daně, které mají měnit chování subjektů trhu a

-

fiskální daně, které mají za cíl fiskální výnos.

Tento postup je vlastní Evropské energetické agentuře.
Dále však lze daně třídit i dle funkce finančního výnosu v rámci
ochrany životního prostředí, na:
-

Piguovské

daně,

které

jsou

spíše

teoretickým

konceptem

postaveným na dani za jednotku znečištění životního prostředí ve
výši

vyrovnávající

mezní

náklady

společnosti

marginálním

společenským nákladům,
-

nepřímé ekologické daně, které zatěžují cenu komodit spjatých
s ekologicky zatěžující výrobou,

-

daně s neplánovanými ekologickými vlivy a

-

účelové ekologické daně, tedy samostatné daně k ochraně
životního prostředí, které přinášejí dvojí užitek, tedy tzv. dvojitou
dividendu.

11

RADVAN, Michal. Ekologické daně, Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN 12106410.
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2.6 Pět významných
reformy12
V osmdesátých

a

konceptů

devadesátých

ekologické

letech

minulého

daňové

století

bylo

představeno mnoho konceptů ekologické daňové reformy. Z těchto
představených konceptů byly nejdůležitějšími koncepty německých
institutů UPI (Institut pro životní prostředí a prognózy) a DIW (Institut pro
hospodářské vědy), německého spolku BUND, koncept Ernsta U. von
Weizsäkera a takzvaný Müller-Witt koncept, které na rozdíl od politických
návrhů prosazují celkovou restrukturalizaci daňových soustav.
Představme si tyto modely alespoň ve zkratce.

2.6.1 Koncept institutu UPI z roku 1988
Model předložený institutem UPI byl prvním svého druhu a navrhoval
zdanění zhruba třiceti pěti produktů z oblasti dopravy, spotřeby vody,
energetiky, zemědělství a odpadového hospodářství. Daňové výnosy měly
činit 210 miliard Marek a tvořit tak 42% celkových německých daňových
výnosů za rok 1988. Sazby daně měly stupňováním dosáhnout maxima
v rozmezí pěti až osmi let a pokrýt tak externí náklady.
Zatížen měl být především sektor dopravy, v oblasti energetiky měly
být zavedeny daně na elektřinu vyráběnou z nukleární frakce a fosilních
paliv, čímž měla být zvýhodněna elektřina z obnovitelných zdrojů13.
Částečně se však v modelu objevuje nežádoucí dvojí zdanění, jako
například u odpadního tepla, kdy je již sama výroba tepla předmětem
daně. V oblasti odpadů byly navrhovány odvody za obaly, ovšem nebyla
řešena

otázka

recyklace.

Zřejmě

bez

ekologického

pozadí

byly

navrhovány daně na reklamu, cigarety a import krmných směsí.
Zhruba 97% příjmu z těchto daní a poplatků mělo být použito ke
snížení daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a příspěvků na sociální
pojištění.

12

DECKER, Nina. Die ökologische Steuerreform – Möglichkeiten und Probleme sowie die konkrete
Ausgestaltung in Deutschland, Grin Verlag, München, 2000. 25 s. ISBN 978-3-638-96070-0.

13

Energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy,
energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie
bioplynu.

11
Kritizovat lze tento model převážně pro nezohlednění všech problémů.
Především neřeší procesně právní stránku daňové reformy.

2.6.2 Model institutu DIW z roku 1994

Institut DIW svůj model vypracoval dle zadání organizace Greenpeace
a došel k závěru, že restrukturalizace německé daňové soustavy je právně
možná a lze očekávat pozitivní efekty.
Model DIW navrhuje stále stoupající energetickou daň, kterou považuje
za nejefektivnější zdroj. Zdaněny mají být primární fosilní zdroje energie a
elektřina. Obnovitelné zdroje energie jsou od daně osvobozeny.
Daň je koncipována jako tzv. množstevní a zavádí tedy jednotnou
sazbu daně pro určené energetické jednotky (měřeno v GJ), která v čase
progresivně narůstá. Navrhována byla sazba 9 Marek/GJ, která ročně
narůstala o 7%. Tím byl cenových nárůst všech energetický nosičů stejný,
z hlediska výchozí ceny však odlišný.
Z hlediska referenčního modelu by cena benzinu narostla o 24%, cena
elektřiny pro domácnosti o 46% a pro průmysl o 96%. V prvním roce byla
tedy spotřeba energie celkově zdražena o 5%, desátém roce pak o 58%
vzhledem k výchozím cenám.
I tento model počítá s výnosovou neutralitou daní. Podniky mají být
zvýhodněny nižšími mzdovými náklady, domácnosti mají být zvýhodněny
snížením

sazby

daně

z přidané

hodnoty,

což

však

mohlo

vést

k teoretickým konfliktům na půdě EU.
Zvýšení sazeb daně mělo vést k investicím do opatření snižování
energetické náročnosti průmyslu a k reformě struktur. Z modelu, který
počítal do roku 2010 se snížením energetické spotřeby o 10%, vychází
pozitivní efekt ekologické daňové reformy na hospodářství ve formě
vytvoření až 500.000 pracovních míst v oblastech spojených s vývojem na
poli technologií pro snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných
zdrojů energie.
Ohrožení

konkurenceschopnosti

německého

mezinárodním poli je modelem vyloučena.

hospodářství

na
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2.6.3 Návrh spolku BUND
Spolek BUND navrhuje na základě rozsáhlé teoretické analýzy silnější
zavedení politických instrumentů v oblasti odvodů, které mají být
nasazeny v oblasti emisí a spotřeby nerostných zdrojů14.
Cílem modelu je snížení spotřeby energie a podpora obnovitelných
zdrojů energie. Zdaněna mají být fosilní a nukleární paliva, daň
z minerálních olejů má být zvýšena, daňové úlevy v oblasti energetiky mají
být zrušeny.
Model staví převážně na daňových výnosech z dopravy a energetiky a
tyto modely také nejdetailněji propracovává, čímž na některých místech
vznikají těžko pochopitelná dvojitá zatížení, jako odvody za odpadní teplo
a oxidy dusíku. Vedle emisí však model počítá také s daněním samotných
produktů, což vede k rozštěpení reformy na jednotlivé instrumenty. Proto
v modelu nacházíme kvantitativní řešení v oblasti odpadů ve formě
odpadové daně a kvalitativní řešení ve formě odvodů za různé produkty15.
Výnosy z ekologických daní mají vyřešit problémy v oblasti důchodů,
kde mají umožnit snížit přípěvky o jednu třetinu. Návrhy snížení dalších
daní a poplatků model však nenavrhuje, čímž budí dojem ne zcela
dokončeného zpracování.

2.6.4 Návrh Ernsta Ulricha von Weizsäckera16
Ernst U. von Wiezsäker nepřinesl sice žádný konkrétní návrh, je však
původcem myšlenkového impulzu. Proto v jeho modelu nenalezneme
žádné konkrétní kroky k realizaci ekonomické daňové reformy.
Navrhuje postupné zavedení ekologických daní, čímž mají být
započaty adaptační procesy.

14

Tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Výjimku tvoří vody (pokud se z nich nemohou
průmyslově získávat vyhrazené nerosty), rašelina, sedimenty v korytech vodních toků (pokud se z
nich nemohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty) a kulturní vrstva půdy. Tato definice je tak
široká proto, že množství využívaných nerostů se rychle mění a nebylo by vhodné jejich seznam
neustále novelizovat.

15
16

Např. životnímu prostředí nebezpečné chemikálie.

WEIZSÄCKER, Ernst U. von; JESINGHAUS, Jochen. Ecological Tax Reform: A policy proposal
for
sustainable
development,
London
Zed
Books,
London,
1992.
ISBN
1856490963/978185640962.
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Daňové zatížení mělo po dvaceti letech tvořit 5-10% hrubého
domácího produktu. Žádá spravedlivé přerozdělení, minimální náklady na
správu a zavedení daní na úrovni celé EU.
Model navrhuje daňové příjmy ve výši odpovídající externím nákladům,
tedy zhruba 200 miliard Marek ročně. Výši daní nezdůvodňuje s odkazem
na to, že jiné, již zavedené daně, také svoje zdůvodnění nemají, což však
nelze pokládat za udržitelnou argumentaci.
Model tedy ve skutečnosti představuje myšlenkový impulz a další
rozhodnutí ponechává politické diskuzi.

2.6.5 Návrh Müller-Witt

Tento návrh se od předešlých odlišuje tím, že z velké části vychází
z jiného daňového modelu.
Müller-Witt navrhuje dynamické ekologické daně, které začínají
skokovým zvýšením sazby daně (výnosy mají již v prvním roce činit 5%
hrubého domácího produktu) a ročně reálně stoupat o 3%. Jako základní
měřítko používá Müller-Witt emise škodlivých látek.
Tak se měly na celkovém výnosu podílet 40% emise do ovzduší, 30%
emise do půdy a 30% emise do vod. Danění různých složek uvnitř těchto
skupin však Müller-Witt přenechává expertům.
Celých 70% příjmů z ekologických daní má být v prvním roce použito
k zrušení jiných daní, jako jsou daň z minerálních olejů a daň
z motorových vozidel. Tím by však daňové škrty převyšovali daňové
výnosy z ekologických daní, čímž se efekt ekologické daňové reformy
překlápí spíše v opak. Zbylých 30% mělo být použito na projekty ochrany
životního prostředí.
Výše popsané modely měli, jak čas ukázal, významný vliv na pozdější
ekologické daňové systémy. Některé z prvních reformních postupů na
Evropském kontinentu jsou popsány v další kapitole.
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2.7 Ekologické reformy na příkladech některých států17
2.7.1 Dánsko
V Dánsku byla daň z topných olejů a elektřiny zavedena již na počátku
roku 1978. Hlavním důvodem byla sanace státního rozpočtu. V roce 1979
následovalo zdanění technického plynu a svítiplynu, v roce 1982 bylo
zdaněno uhlí, v roce 1985 znovu výrazně zvýšena daň z energie z důvodu
zachování motivace investic do technologií při stále klesajících cenách
ropy (viz. tabulka 2), a v roce 1996 zavedena daň na zemní plyn.

Tabulka 2: Ceny Ropy/ Cena upravená o inflaci 1946 – 2009,
Zdroj: McMahon, Tim. Oil plunges from rekord high in inflation adjusted terms. Dostupné na WWW:
http://inflationdata.com/inflation/inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Chart.asp.

Tyto kroky vedly k výraznému rozšíření výroby elektřiny způsobem
kogenerace18, dnes je v dánských tepelných elektrárnách vyráběno
zhruba 50% elektřiny.
V roce 1992 zavedla dánská vláda dodatečné zdanění CO2 ve výši
13,3 EUR za tunu CO2, které mělo vést ke splnění emisního cíle. Zároveň
byla upravena i daň z elektrické energie. K prvotnímu zpoplatnění energie
17

METZ, Lutz. Ekologická daňová reforma – inovace environmentální politiky v mezinárodním
srovnání. Dostupné na WWW:http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/KONFERENCE/FSV%201-112002/mez-cz.doc.
18

Kogenerací rozumíme společnou výrobu elektřiny a tepla, která zvyšuje účinnosti využití energie
paliv. Při pouhé výrobě elektřiny spalováním fosilních paliv uniká 50% energie ve formě tepla a
pouhých 30 až 35% paliva je využitu pro pohon generátoru.

15
spotřebované domácnostmi byl v roce 1993 připojen i průmysl. Vybrané
finanční prostředky byly z velké části vráceny formou refundace.
V roce 1993 byla započata skutečná ekonomická daňová reforma,
která vedla do roku 1998 ke zvýšení ekologických odvodů v rámci
daňových výnosů z 10 na 15%, což znamenalo zhruba 3,1 miliardy EUR.
Současně paralelně klesala daň z příjmu. V letech 1998 až 2002 byla daň
z energie postupně zvýšena o dalších 25%.
V oblasti daně z CO2 byl dánský průmysl rozdělen na tři oblasti:
- nízko výhřevná (například produkce teplé vody),
- oblast energeticky nenáročného průmyslu,
- oblast energeticky náročného průmyslu,
Do roku 2000 sazby daní v žádné z těchto oblastí nevzrostly, cena
jedné tuny CO2 79,8 EUR je tedy v této době identická pro domácnosti i
průmysl. Daňové výnosy z nízko výhřevné oblasti byly využity na
snižování vedlejších mzdových nákladů, výnosy ze zbylých dvou oblastí
pak na investiční programy v oblasti efektivního využívání energie. Od
roku 2000, kdy investiční program skončil, byly tyto výnosy využity také na
snižování vedlejších mzdových nákladů.
Proces

vedl

jednak

k celkovému

energetickému

zefektivnění

používaných spotřebičů, kdy například podíl energeticky úsporných lednic
stoupl z 42% v roce 1994 na 90% v roce 1998, dále k poklesu celkové
spotřeby energie a rozvoji výroby energie z kogenerace na úkor uhlí a
zemního plynu. Výše sazeb daně výrazně snížila období amortizace
energeticky úsporných technologií.

2.7.2 Nizozemí
V Nizozemí bylo v období 1994 až 1998 v rámci ekologické daňové
reformy reformováno zhruba 27 daňových nástrojů a výnosy z těchto se
zvýšili ze 7,2 miliard EUR v roce 1994 na 10,8 miliardy EUR v roce 1998,
což činilo 14% celkových daňových výnosů.
Daně z emisí CO2 mají podobu ekologických daní z paliv a regulačních
energetických daní na elektřinu, plyn a topné oleje.
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Ekologická daň byla v Nizozemsku poprvé zavedena v roce 1988, kdy
nahradila různé daně z emisí a chemických odpadů. V roce 1992 byly do
ekologického daňového systému zapojeny pevný odpad, podzemní zdroje
vody a jaderné palivo. Z v roce 1996 zavedených daní z plynu, elektřiny a
topných olejů byly zpočátku soukromí a velcí průmysloví spotřebitelé
osvobozeni, zdaňována tak byla pouze spotřeba energie mezi 800 a
50.000 kWh elektřiny a 800 a 170.000 m3 zemního plynu. Malí spotřebitelé
byli zcela ze zvýhodnění vyjmuti v roce 2001, velké průmyslové podniky
podléhali do roku 1999 symbolickému zdanění. Sazba za jednu tunu CO2
činila od roku 2000 30,7 EUR, tato sazba byla vracena provozovatelům
elektráren vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, zdaňováno tak bylo
zhruba 40% spotřebovávané energie. Průmysl uzavírá v rámci tohoto
procesu dobrovolné dohody o efektivnějším přístupu ke spotřebě energie.
Daňové výnosy jsou domácnostem vraceny v podobě snížené daně
z příjmu a průmyslu ve formě snížené sazby příspěvků na sociální
pojištění.
Od roku 1999 jsou všechny ekologické daně vázány na míru inflace,
regulační energetická daň byla zvýšena o 1,5 miliardy EUR, z čehož 225,5
milionů EUR proudí do programů podporujících šetrné využívání energie a
zbytek je využit ke snižování jiné daňové zátěže.
Na nizozemském konceptu je velice pozitivní důraz na konsens mezi
politickou mocí a průmyslem zdůrazněný množstvím investičních pobídek.
Tradice zavádění ekologických daní v konsenzu s velkými průmyslovými
hráči vede ke snazší implementaci ekonomické daňové reformy.

2.7.3 Švédsko
Švédsko je první zemí, která začala v roce 1991 se zaváděním
ekologické daňové reformy ve formě přesunu daňové zátěže z daní
z příjmu, které klesly o 30-50%, na daně ze spotřeby energie a životního
prostředí. Všechny zdroje energie jsou podrobeny dani z přidané hodnoty,
dani z CO2, dani z energie a dani z SO2 a v roce 1992 byly velcí
znečišťovatelé dále podrobení dani z NOx. Důvody pro danění emisí plynů
lze najít v následující tabulce, která uvádí příklady externích nákladů z uhlí
vyrobené elektřiny.
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černé uhlí

hnědé uhlí

Lignit CHP

hnědé uhlí CHP

Znečišťující látky
(SO2, PM, NOx)

0,27

0,50

0,49

0,41

Úmrtnost

0,18

0,33

0,32

0,27

Nemocnost

0,08

0,14

0,15

0,12

Změna klimatu (CO2)

0,58

0,63

0,70

0,72

Externí náklady
celkem (výroba):

0,85

1,12

1,20

1,13

Tabulka 3: Externí náklady vyjádřené v Kč na 1 kWh vyrobené elektřiny - referenční elektrárny ČR.
Zdroj: KUČERA, Zdeněk. Podpoří ekologická daňová reforma rozvoj výroby energií z obnovitelných
zdrojů?, Alternativní energie, 2006, roč. 9, č.1, ISSN 1212-1673.

Tato první fáze švédské daňové reformy znamenala přesun daňových
výnosů od daní z příjmu směrem k ekologickým daním ve výši 4%
hrubého domácího produktu.
Daň z CO2 byla v prvním roce stanovena pro všechny plátce ve výši
28,1 EUR za tunu CO2. Od daně bylo osvobozeno palivo spotřebované na
výrobu energie a spálená biopaliva. Zvýhodněna byla také kogenerace
(kombinovaná

výroba

tepla

a

energie).

Pro

112

energeticky

nejnáročnějších subjektů byl zaveden zvláštní režim.
Daňové výnosy se zvýšili z 906 milionů EUR v roce 1991 na 1,23
miliard EUR v roce 1995, v roce 1996 však již činili 5,93 miliard EUR (z
toho představuje daň z energie 87%). Od roku 1998 nejsou ekologické
daně spojeny s mírou inflace a stoupají rychleji.
Daní z SO2 je podrobeno zhruba 260 subjektů, které platí ročně téměř
23 miliónů EUR, což vedlo v průběhu dvou let od zavedení této daně
k poklesu obsahu síry v palivech o 40% a emisí o 30%.
Daně z NOx se provozovatelům elektráren na fosilní paliva vrací dle
jejich podílu na trhu s energií, což vedlo k poklesu emisí oxidu dusíku
zhruba o 50%.
Švédsko v rámci ekologické daňové reformy zavedlo i další poplatky,
jako například poplatek za likvidaci automobilu, daň z motorových vozidel,
daně na vnitrostátní lety19, daň ze znečištění vod, daň na obaly a
pneumatiky.
Jelikož byla ekologická daňová reforma ve Švédsku zapojena do
rozsáhlé daňové reformy, setkala se s malým odporem veřejnosti.
19

Především z důvodu problému nízkého zdanění kerosinu oproti plnému zdanění fosilních paliv
v dopravě silniční.

18
Švédská ekologická daňová reforma je pozoruhodná především z hlediska
rychlého snížení emisí NOx a SO2.

2.7.4 Velká Británie
Velká Británie je spolu s Německem v rámci zavedených opatření zemí
nejinovativnější. Koncept ekologické daňové reformy byl ve Velké Británii
představen již v roce 1999 a tedy poměrně dlouhou dobu před prezentací
evropské harmonizační směrnice 2003/96/ES.
První opatření s charakterem ekologické daně však bylo zavedeno již
v roce 1980 a bylo jím zavedení diferencovaného zdanění jednotlivých
pohonných hmot. V návaznosti na toto opatření extrémně stoupl podíl
prodaného bezolovnatého benzinu oproti benzinu s obsahem olovnatých
aditiv. Jeho podíl na trhu činil po tomto opatření plných 70%. V roce 1993
byla zavedena daň na topná paliva ve výši 8%, plán zvýšení sazby na
17,5% k roku 1994 nakonec nebyl pro silný odpor občanů přijat. Dále byla
v roce 1993 zavedena dynamická daň z pohonných hmot, nastavená na
výši 3% nad hodnotu aktuální inflace, tato sazba byla později změněna na
6%.
V roce 1996 byla zavedena daň za zaplňování území odpadem
v rozmezí 2 – 7 liber a v duchu výnosové neutrality byly sníženy sociální
odvody zaměstnanců o 0,2%.
Již zmíněný koncept ekologické daňové reformy, představený v roce
1999 obsahoval uhlíkovou daň zatěžující průmyslem využitou energii od
roku 2001. Nárok na slevu z daně měly vysoce efektivní způsoby
produkce, výjimky byly umožněny pro užití obnovitelných zdrojů energie a
kogeneraci energie a tepla.
V roce 2002, tedy celé tři roky před zavedením funkce tohoto systému
na unijní úrovni, byl ve Velké Británii zaveden systém obchodování
s emisemi skleníkových plynů UK Emission Trading Scheme, který
existoval do roku 2006. Do systému bylo zapojeno přes třicet subjektů,
které přijaly závazek snižování emisí v objemu 3,96 Mt CO2 vzhledem
k období 1998-2000. Tento cíl byl nakonec překročen o 3,24 Mt. Snaha o
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snižování emisí byla přínosná vzhledem k vývoji nových technologií a
získaným zkušenostem s emisním obchodováním.
Od 1. Ledna 2004 je Velká Británie podřízena režimu harmonizační
směrnice 2003/96/ES.

2.7.5 Slovensko

Základem slovenského systému, který obdobně jako Česká republika
využívá systému daní, je zákon č. 478/2002 Z.z., o ochrane ovzduší.
Tento zákon především definuje zdroje znečišťující ovzduší. Sazby
poplatků za znečišťující látky upravuje samostatný zákon č. 401/998 Z.z.,
o poplatkách za znečisťovanie ovzduší, který sazby dělí na látky hlavní a
vedlejší o čtyřech třídách.
Zdroje hlavní

Zdroje vedlejší

Látka

Sazba (SKK/t)

Látka

Sazba (SKK/t)

Tuhé částice

5000.-

Třída 1

40 000.-

Oxid siřičitý

2000.-

Třída 2

20 000.-

1500.-

Třída 3

10 000.-

Oxidy dusíkuj
Oxid uhelnatý

1000.Třída 4
Tabulka 4: Sazby spotřebních daní jednotlivých produktů

2 000.-

Zdroj: Zákon č. 401/1998 Z.z., o poplatkách za znečistovanie ovzduší

Slovensko

jako

člen

Evropské

unie

mělo

taktéž

povinnost

implementovat směrnici 2003/96/ES, o minimální výší zdanění energií, což
provedlo s platností od 1.7.2008.
Zákon č. 572/2004 Z.z., o obchodování s emisními kvótami, je
základem obchodování s emisními povolenkami na území Slovenska.
Zákon určuje jednou kvótou povolení k emisi ekvivalentu 1t CO2, dále
vymezuje okruh subjektů povinně se účastnících obchodování. V období
2008-2012 počítá Slovensko s 183 účastníky, pro které má přiděleno 198
mil. povolenek a další rezervu pro nové účastníky. Celkové množství
povolenek bylo oproti období 2005-2008 navýšeno o zhruba 30%.
V současné době se Slovensku daří plnit limity stanovené Kjótským
protokolem, hodnoty emitovaného CO2 však budou s růstem HDP stoupat.
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Tabulka 5: Reálný a možný vývoj HDP a emisí CO2 pro období 1990 - 2012
Zdroj: RABAYOVÁ, Zdenka. Žiadame zvýšenie kvót o tretin, 21 Storočie,2006, roč. 9, č.2, ISSN: 1335-874X

2.7.6 Německá spolková republika20
Vstup Německa do ekologické daňové reformy byl dlouhodobým
procesem.
V první fázi, která je ohraničena léty 1979 až 1987 se diskutovalo o
zavedení samostatných ekologických daních, jejichž výnosy měly být
použity

na

nástroje

ochrany

životního

prostředí

a

investice

do

ekologických technologií. Názory asociace průmyslu a politického vedení
o rozsahu reforem se však zásadně rozcházely.
Druhou fázi, která trvala od roku 1988 do roku 1993 lze označit za
období tvorby koncepcí ekologických daňových reforem. Proces reformy
byl však přerušen sjednocením Německa.
Třetí fáze v letech 1994 až 1996 byla započata na základě modelu
DIW, na který však kriticky reagovaly svazy průmyslu. V roce 1995 svazy
dosáhly konsenzu v otázce snížení emisí CO2 a přesvědčili tak
německého kancléře Kohla k odstupu od návrhu daně z CO2.
Na prahu voleb do německého parlamentu v roce 1998 se ekologická
daňová reforma stala hlavním volebním tématem a nakonec se stala 20.
října 1998 obsahem koaliční dohody stran SPD a Zelených.

20

REITZ, Friedrich. Ökosteuer – Ein Instrument der Umweltpolitik. Grin Verlag, München, 2007. 27
s. ISBN 978-3-640-09431-8.
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První etapa reformy byla odsouhlasena parlamentem a spolkovou
radou a vstoupila v platnost 1. dubna 1999. Obsahem bylo navýšení daní
s celkovým výnosem 4,2 miliard EUR pro rok 1999. Tyto prostředky měly
být použity ke snížení příspěvků na důchody o 0,8%. Byl také nastartován
program na podporu investičních pobídek v oblasti solární energie,
energie z biomasy a bioplynu, malých vodních elektráren, tepelných
čerpadel a sanace starých budov s rozpočtem 510 milionů EUR do roku
2003. Dále byl zveřejněn obsah všech dalších kroků ekologické daňové
reformy, které vedli vždy 1. ledna let 2000 až 2003 k navýšení daní u
benzinu o zhruba 3 eurocenty na litr a elektřiny o 0,2 eurocentu za kWh.
Nafta pro veřejnou dopravu byla od ekologické daně osvobozena, stejně
tak energie z obnovitelných zdrojů.
Německá ekodaň se tedy skládá ze dvou základních komponenet,
kterými jsou daň z elektrické energie a daň z minerálních olejů.
Elektrická energie EUR/1MWh
1.4.1999 – 31.12. 1999

10,23

1.1.2000 – 31.12.2000

12,78

1.1.2001 – 31.12.2001

15,34

1.1.2002 – 31.12.2002

17,90

od 1.1.2003
20,50
Tabulka 6: Sazby spotřebních daní na elektřinu
Zdroj:http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/d0_strom/b0_hoehe_stromsteuer/index.htm

od 01.01.1986

Benzín (centy/litr)

Diesel (centy/litr)

23,5

23,0

od 01.04.1987

24,0

23,0

od 01.04.1988

24,5

23,0

od 01.01.1989

29,1

23,0

od 01.01.1991

30,7

23,0

od 01.07.1991

41,9

28,1

od 01.01.1994

50,1

31,7

od 01.04.1999

53,2

34,8

od 01.01.2000

56,2

37,8

od 01.01.2001

59,3

40,9

od 01.01.2002

62,4

od 01.01.2003
65,4
Tabulka 7: Sazby spotřebních daní na benzín a diesel

44,0
47,0

Zdroj:http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Tanken/zahlen_fakten/Entwicklung_der_Mineraloelsteuersaetze_in_
Deutschland.htm
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Druh paliva

Sazby daně

Biodiesel

7 centů/litr

Topný olej

0,21 – 0,62 centů/litr

Zemní plyn

0,55 centů/litr

Uhlí

12 centů/kWh

Tabulka 8: Sazby spotřebních daní na další energetické produkty
Zdroj:http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Tanken/zahlen_fakten/Entwicklung_der_Mineraloelsteuersaetze_in_
Deutschland.htm

V Německu nebyly hlavním motivem zavedení ekologické daňové
reformy problémy s životním prostředím. Reforma byla prosazena
ekologickými hnutími na politické scéně.
Ačkoliv Německo nastoupilo cestu ekologických reforem až po
Švédsku, Nizozemí a Dánsku, stalo se motorem pro další ekologické
reformy na poli Evropské unie. Země zavádějící ekologické daně se tak
dnes inspirují převážně německým modelem.

2.8 Vývoj unijní ekologické legislativy po roce 200021
Některé země Evropské unie realizovali své vlastní ekologické daňové
reformy již v průběhu devadesátých let dvacátého století. Průkopníky byly
shora uvedené Švédsko, Dánsko, ale i Norsko a Finsko, které zaváděli
převážně uhlíkové daně z CO2 a zároveň redukovali daně z příjmů a
snižovali příspěvky na sociální pojištění.
Následovali Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Německo a
Francie, které převážně zaváděli spotřební daně na paliva a elektřinu a
snižovali příspěvky na sociální zabezpečení spolu s vedlejšími mzdovými
náklady.
Ve stejném období probíhali snahy v rámci Evropské unie sjednotit
minimální výši spotřebních daní z paliv a elektřiny, které by byly platné pro
všechny členské státy Evropské unie. Vrcholem této snahy byl 27. říjen
2003, kdy byla přijata Směrnice 2003/96/ES, která mění rámec
Společenství ke zdanění energetických výrobků a elektřiny. Tato Směrnice

21

EISERMANN, Sven. Die Ökosteuer unter europarechtlichen Aspekten, Grin Verlag, München,
2003. 21 s. ISBN 978-3-638-36469-0.
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zavádí minimální rámec sazby spotřebních daní na paliva a elektřinu,
který je závazný pro všechny členské státy a platí od 1. ledna 2004.
Pro členské státy, které stojí před ekologickou daňovou reformou, má
Směrnice význam především v možnosti navýšení spotřebních daní nad
minimální výši, dle priorit jednotlivých členů.
Směrnice ve své preambuli obsahuje možnost nezvyšovat celkové
daňové zatížení při použití zásady výnosové neutrality pro motivaci
v oblasti ochrany životního prostředí a zvýšení využití pracovní síly.
Vstupem České republiky do Evropské unie se Směrnice stala
závaznou i pro ni.
Pilíře ekologické daňové reformy tvoří i další Směrnice Evropské unie,
jako je Směrnice 2001/77/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie,
2003/87/ES, tzv. propojovací Směrnice o obchodování s emisemi,
Směrnice 2003/30/ES o podpoře biopaliv a Směrnice 2004/74/ES
stanovící přechodná období pro zdanění energetických produktů pro nově
přistupující členské státy.

2.8.1 Směrnice 2003/96/ES22
Směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů
Společenství o zdanění energetických produktů elektřiny, předepisuje
členským státům zavést minimální úroveň zdanění pohonných hmot, paliv
a elektřiny. Směrnicí byly zvýšeny sazby, které se od roku 1993 neměnily.
Členským státům dává Směrnice možnost zavést plné či částečné
daňové osvobození především na ekologicky vyrobenou elektřinu ze
sluneční energie, větrné energie, energie z vln a přílivů, geotermální
energie, energie z vodních elektráren, z biomasy, z metanu emitovaného
uhelnými doly, z palivových článků23, produkty používané pro současnou
výrobu elektřiny a tepla v takzvané kogeneraci, na energetické produkty
spotřebované při železniční dopravě, dopravě metrem, tramvajemi a

22

SCHLEGELMILCH, Kai. Zdanění energií v Evropslé unii – základ pro ekologickou daňovou a
fiskální refromu. In Ekologická daňová refroma a environmentálně škodlivé dotace, Praha 28.
Června
2006.
Dostupné
na
WWW:
http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/konference/seminar_6_2006/Schlegelmilch_cz.pdf.

23

Využíváno hlavně ve vodíkem poháněných automobilech.
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trolejbusy, elektřinu spotřebovanou domácnostmi či organizacemi, pokud
jsou státem považovány za dobročinné a na svítiplyn, vodní plyn,
generátorový plyn a podobné plyny, kromě plynů ropných, pokud jsou
využívány jako paliva.
V článku 17 Směrnice je upraveno možné snížení daní ze spotřeby
energetických produktů užívaných k topení, pro stacionární motory,
zařízení používané při stavbách a stavebně inženýrských pracích.
Dále Směrnice je zde upraveno možné snížení sazeb daně pro
energeticky nenáročné podniky až o 50% a pro energeticky náročné
podniky až o 100%. V těchto případech jsou však podniky povinny
předložit závazek k dosažení lepší energetické účinnosti výrobního
procesu nebo se podílet na emisním obchodování.
Energetickou náročnost lze určit na základě dvou indikátorů:
a) náklady na energie dosahují min. 3% hodnoty celkové produkce,
b) vnitrostátní daň z energie dosahuje min. 0,5% přidané hodnoty.
Sazba na motorovou naftu může být rozlišena na obchodní a
neobchodní spotřebu, neobchodní spotřeba je pravidelně přizpůsobena
vyšší sazbě daně za benzin. Vnitrostátní sazba však v žádném případě
nesmí být nižší nežli před 1. lednem 2003. Toto byl případ Francie a Itálie,
které byly nuceny zvýšit protesty z roku 2000 vynucenou sníženou sazbu
spotřební daně na naftu.
Velké Británii, která je světovým lídrem v sazbě spotřební daně na
naftu bylo umožněno tuto sazbu snížit, pokud od roku 2006 zavede mýtné
pro nákladní auta a nesníží celkové daňové zatížení.
Směrnice dále umožňuje diferencované daňové sazby, pokud budou
odůvodněny environmentálními parametry paliv (nižší obsah škodlivých
látek) a současně bude dodržena minimální sazba.
Jako významné lze označit i ustanovení Směrnice o danění paliv
v mezinárodní letecké dopravě, která sice musí být nadále ze zdanění
vyňata na základě Chicagské úmluvy z roku 1944, avšak Směrnice
umožňuje danit pohonné hmoty, pokud jde o:
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- vnitrostátní lety
- lety mezi členskými státy, které mají uzavřenou příslušnou
dohodu.
Energetické produkty pro pilotní projekty a vnitrozemskou plavbu lze
osvobodit od daně zcela, ovšem pouze na časově omezenou dobu do
roku 2012.
Osvobozeny

mohou

být

také

energetické

produkty

použité

v zemědělství, lesnictví, chovu ryb nebo zemědělských pracích.
Článek 21 Směrnice za zdanitelná plnění nepovažuje například
spotřebu energetických produktů ve vlastních prostorách podniku, který
vyrábí energetické produkty, pokud jsou spotřebovány energetické
produkty vyrobené v těchto vlastních prostorách. Podobně lze tento článek
použít i na případy spotřeby elektřiny a jiných energetických produktů
nevyrobených ve vlastních prostorách tohoto podniku a spotřebu
energetických produktů a elektřiny v prostorách podniku vyrábějícího
paliva využívaná k výrobě elektřiny.
Druhá příloha Směrnice obsahuje další možné úlevy a osvobození pro
jednotlivé členské státy pro různě dlouhá přechodná období.
Přechodné období pro Českou republiku v oblasti daní z elektřiny,
zemního plynu a pevných paliv skončilo k 1. lednu 2008.
V případě jiných států s maximální délkou přechodných ustanovení je
nutno dotyčných minimálních sazeb daní dosáhnout nejpozději do roku
2012, na kdy se Rada zavázala k rozhodnutí o nových minimálních
sazbách spotřebních daní platných od roku 2013.
Pokud na směrnici nahlížíme, jako na jeden celek, pak jde spíše o
politicky

symbolický

úspěch.

Na

základě

nutného

jednomyslného

schválení radou byla Směrnice po předložení v letech 1992 a 1995
schválena ve velmi umírněné verzi až v roce 1997, kdy blížící se rozšíření
Evropské unie vytvořilo potřebný tlak. Vliv na životní prostředí má
Směrnice velmi skromný, státům jako je Německo tak přináší pouze velmi
malý ekologický pokrok. Je však velmi důležitá z hlediska dosažení
jednomyslnosti v oblasti zdanění energií.
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Přínosem Směrnice je požadavek po zavedení nových daňových titulů
a zvýšení daňových sazeb na nově přistoupivší státy, ale i některé staré
členské státy.
Následující tabulka znázorňuje povinné minimální sazby.

Tabulka 9: Sazby spotřebních daní jednotlivých produktů
Minimální úrovně zdanění pohonných hmot
Vybraný výrobek

Základ daně

Od 1.1.2004

Od 1.1.2010
421 EUR

Olovnatý benzin

1000 l

421 EUR

Bezolovnatý benzin

1000 l

359 EUR

359 EUR

Plynový olej

1000 l

302 EUR

330 EUR

Petrolej

1000 l

302 EUR

330 EUR

Zkapalněný ropný plyn
LPG

1000 l

125 EUR

125 EUR

Zemní plyn

1 GJ spalného
2,6 EUR
tepa
Tabulka 10: Sazby spotřebních daní jednotlivých produktů

2,6 EUR

Zdroj: Kulatý stůl žofínského fóra 2007

2.8.2 Riziko národního protekcionalismu z pohledu Evropského
práva24
Směrnice 2003/96/ES zavádí jednotné minimální sazby daně na různé
druhy energií. Nastává tak riziko, že se některé státy ve snaze pomoci
národním

společnostem

uchýlí

k

z

pohledu

evropského

práva

nedovoleným praktikám ve formě různých státních podpor a daňových
výjimek.

24

FRENZ, Walter. Skriptum Europäische Union – Europäische Gemeinschaften – Mitgliedstaaten.
Aachen
2002.
Dostupné
na
WWW:
http://www.bur.rwthaachen.de/download/01_Veranstaltung.doc.
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Článek 26 Směrnice 2003/96/ES stanoví, že opatření jako osvobození,
snížení nebo vrácení daně mohou představovat státní podporu a musejí
být oznámeny Komisi.
V tomto smyslu tak navazuje na článek 87 odst. 1 SES, který chrání
vnitřní trh před jeho zkreslením státními podporami. Větu „podpory
poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků“ tohoto
článku je však třeba vykládat široce a účelově. Rozhodující je vliv
podpory, bez ohledu na její označení, či cíl.
Za podporu jsou tak považována všechna zvýhodnění, která nejsou
kompenzována protihodnotou ze strany zvýhodněného subjektu, nebo
neutralizována jeho dřívějším poplatkem. Tento pojem, tak nesubsumuje
jen přímou finanční podporu, ale také odpouštění různých poplatků, které
by jinak subjekt na běžném trhu byl nucen unést. Ovšem také chybějící
postih určitých subjektů ze strany státu nebo jeho výslovné vyjmutí ze
zákonných povinností mohou představovat podporu.
V každém případě však podpora musí být státní nebo alespoň plynout
ze státních prostředků. Podpora tedy musí vést k zatížení státního
rozpočtu.
Se společným trhem neslučitelné, jsou však dle čl. 87 odst. 1 SES i
takové formy podpory, které (i jen potencionálně) zkreslují hospodářskou
soutěž v rámci EU zvýhodněním určitých společností nebo hospodářských
odvětví, třebaže se jedná o zproštění určitých hospodářských odvětví
platební povinnosti, či povinnosti se chovat určitým způsobem.
Výjimky z tohoto ustanovení vyjmenovává článek 87 SES ve svém
druhém odstavci. V těchto různých případech je sice naplněna dispozice
uvedená v prvním článku, avšak jedná se o různé nediskriminační
podpory sociálního rázu pro jednotlivé spotřebitele (čl. 87 odst. 2 písm. a)
SES), nebo o podpory na pomoc při odstraňování živelních katastrof (čl.
87 odst. 2 písm. b) SES).
Ve třetím odstavci článku 87 SES je zachycena konstelace, za které
různé podpory nemusí být případně považovány za se společným trhem
neslučitelné. Jedná se například o podpory na rozvoj určitých oblastí
hospodářství (čl. 87 odst. 3 písm. c) SES), či podpory, které mají
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napomoci uskutečnění některého významného projektu společného
evropského zájmu (čl. 87 odst. 3 písm. d) SES), kterými mohou být i
projekty na ochranu životního prostředí.
Článek 87 SES ve svém prvním odstavci pouze určuje neslučitelnost
určitých podpor se společným trhem.
Dříve, než vznikne státu povinnost své podpory odstranit nebo v nich
nepokračovat, musí být tyto podpory jako neslučitelné konstatovány
Komisí na základě článku 88 odst. 2 SES. Pro konkretizaci těchto postupů
je Rada dle článku 89 SES oprávněna vydat prováděcí nařízení, nebo dle
článku 88 odst. 2 a odst. 3 sama rozhodnout o slučitelnosti podpory se
společným trhem.

2.8.3 Energetické daně a problém státních podpor25

Česká republika v rámci ekologické daňové reformy zvedá sazby daně
mimo jiné na benzin, diesel, elektřinu, plyn a topné oleje, aby následně
snížila příspěvek na sociální pojištění a jiné daňové zátěže. Je však nutné
se vyhnout tendencím k celkovému osvobození energeticky náročných
průmyslových odvětví od některých daní a poplatků a postupu, který by byl
v rozporu s článkem 87 SES. Možným řešením tohoto problému by mohla
být sleva na dani pro výrobní sféru hospodářství a celkové osvobození
energeticky nejnáročnějších podniků od daně, přičemž se tyto podniky
zaváží k provedení opatření, která sníží jejich spotřebu energií.
Již ze znění článku 87 SES „odpory poskytované v jakékoli formě“ je
cítit široká možnost jeho výkladu ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) SES,
která vede k hodnocení podpory z hlediska jejího druhu a nikoli jejího cíle.
Podporou mohou být tedy i určité legislativní akty, bez ohledu na jimi
sledovaný cíl.
Rizikem tedy je, že zákony sledující jako hlavní cíl ochranu životního
prostředí, stanoví nevědomky i některou z druhů podpor v rámci různých
zákonných výjimek a snížených sazeb daně. Zvýhodnění některých
oblastí hospodářství jejich menším (nebo žádným) daňovým zatížením
25

MÁCA, Vojtěch. Daňové úlevy v kontextu EDR a zdanění energií v EU. In Ekologická daňová
reforma a environmentálně škodlivé dotace, Praha 28. Června 2006. Dostupné na WWW:
http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/konference/seminar_6_2006/maca.pdf.
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tedy může vést k porušení článku 87 SES tím, že naň bude nahlíženo jako
na přímé poskytnutí podpory.
Z hlediska efektu je totiž zcela irelevantní, jestli zákon určité odvětví
hospodářství vůbec nezohledňuje nebo zda pro něj určuje specifický
přístup, i když by se jednalo o pouhou možnost podniků žádat o slevu,
zpětné poskytnutí financí nebo náhradu nákladů, šlo by o omezování
daňové zátěže těchto podniků a tedy o podporu.
Hlavním cílem daní z energií je snížení spotřeby energie. Tomuto cíli
tak přímo protiřečí poskytování úlev pro energeticky nejnáročnější oblasti
průmyslu, ve kterých lze dosáhnout největších úspor v oblasti spotřeby.
Postup

naplňující

dispozici

článku

87

SES

lze

spatřovat

i

v systémovém propojení výše daňové zátěže s výší slevy na příspěvky
sociálního zabezpečení, protože i zde se jedná o vzdálenou cestou
dosažené snížení zatížení tohoto sektoru a tím o porušení článku 87 SES.

Jiného přístupu by mohlo být dosaženo spojením snížené daňové
zátěže s hospodářskou situací podniků, která jim znemožňuje větší
investice do, k životnímu prostředí šetrných technologií.
Je však jasné, že energeticky náročné hospodářství bude možné
dlouhodobě v České republice udržet pouze za podmínky přijatelných cen
energií.
Při příliš vysokých energetických daních existuje riziko migrace části
tohoto hospodářského odvětví do zahraničí, kde budou s emisí škodlivin
nadále pokračovat a pokud bude vítr vát špatným směrem lze nadneseně
říci, že se tímto krokem kvalita ovzduší na našem území nezmění a
zatížení životního prostředí tak nebude minimalizováno, nýbrž pouze
alokováno.
Na tuto otázku lze, dle mého názoru, použít zohlednění hospodářské
situace podniků při určení jejich výše daňové zátěže. Tedy myšlenku
udržitelného rozvoje, který článek 2 SES spojuje s hospodářským
rozvojem. Tímto postupem by tak došlo k naplnění výjimek dle čl. 87 odst.
2 a odst. 3 a navíc tak bude dosaženo částečného omezení pojmu
„podpory poskytované v jakékoli formě“. K tomu přistupuje výše zmíněná
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skutečnost, že při zkreslování hospodářské soutěže nezáleží na obsahu
sledovaného cíle.
Teoretickou otázkou zůstává posouzení postupu, v rámci kterého by
bylo osvobození od daně podmíněno závazkem energeticky náročných
podniků k provedení kroků, které povedou ke snížení spotřeby energie,
kterými by se sami podrobili jiné formě zátěže. Poté můžeme dojít
k výsledku, že částku, kterou by byly podniky povinny zaplatit ve formě
daní, investují přímo do energeticky úsporných technologií. Tato teoretická
forma podpory, by za podporu považována být neměla, protože je kryta
tržně ospravedlnitelnou protislužbou. Tyto osobní závazky jsou odevzdány
jednostranně

podniky,

které

jsou

motivovány

jejich

nezatížením

energetickou daní.
Komise však vidí nepsané závazky jako problematické a žádá jasně
formulované smlouvy obsahující závazky stran a soudně vymahatelné
sankce při nesplnění povinností.
Ekologická daňová reforma staví na daňovou zátěží vyvolaném a
dlouhodobém snižování spotřeby energie, jestliže však na tuto zátěž
okamžitě následuje dobrovolná reakce ve formě závazku ke snížení
spotřeby energie, nejedná se, dle mého názoru, o zvýhodnění těchto
subjektů. Ovšem je nutno dodat, že snížení daňové povinnosti jedné
hospodářské oblasti zlepšuje její tržní postavení oproti jiným oblastem a
tím tedy hrozí zkreslení hospodářské soutěže mezi členskými státy
Evropské unie.

2.8.4 Existují se společným trhem slučitelné formy podpor?26

Jedná

se

o

v článku

87

SES

koncipovaný

systém

výjimek,

zachycených v úplném výčtu možných konstelací.
Zajímavá je výjimka zachycená v čl. 87 odst.3 písm.c) SES, která
umožňuje podporu vývoje určitých hospodářských oblastí. Taková
podpora může mířit na podporu technologií podporujících ochranu
životního prostředí.
26

FRENZ, Walter. Skriptum Europäische Union – Europäische Gemeinschaften – Mitgliedstaaten.
Aachen 2002. Dostupné na WWW:http://www.bur.rwth-aachen.de/download/01_Veranstaltung.doc.
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Dle Pokynů Společenství o státní podpoře v oblasti ochrany životního
prostředí platných do roku 2007, byla taková podpora možná pouze,
pokud vyrovnávala vícenáklady v rámci produkce a byla časově omezená
na 10 let.
Závěrem lze k článku 87 SES konstatovat, že zproštění energeticky
náročných oblastí hospodářství daňových povinností je podporou dle
článku 87 odst. 1 SES, což lze považovat za platné jak pro postup, kterým
je takovýmto podnikům systematicky snižována výše příspěvků na sociální
pojištění, tak pro postup, kterým jsou požadovány různé závazky ke
snižování spotřeby energií, pokud nejsou dostatečně závazné a nevedou
k daňové povinnosti podobné zátěži.

3 Koncepce EDR v České republice27;28
Ekologickou

daňovou

reformou

jsou

systematicky

navržené

instrumenty, kterými má být dosaženo udržitelného rozvoje, který se
skládá ze sociální, ekonomické a environmentální části. Jedná se o
mezinárodně uznávanou reformu daňové soustavy, kterou má být zvýšena
kvalita životního prostředí, sníženy dopady poškození životního prostředí
na lidské zdraví, zvýšena efektivnost hospodářství a oživen trh práce.
V rámci vládě k dispozici stojících nástrojů je ekologická daňová reforma
řazena

mezi tzv.

ekonomické nástroje, které

je

nutné

využívat

konzistentně a k efektivnímu řešení vzniklých problémů.
Ekologická daňová reforma je i v České republice navržena jako
instrument představující přesun ze zdanění lidské práce směrem ke
zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Základní myšlenkou je i
v případě české ekologické daňové reformy výnosová neutralita, která má
zabránit celkovému zvýšení daňové zátěže.

27

Ministerstvo Životního Prostředí. Principy a harmonogram ekologické daňové reformy. Dostupné
na
WWW:http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPAKFIH8IJF/$FILE/OEN-Koncepce20070104.pdf.
28

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila; Ministerstvo Životního Prostředí. Ekologická daňová refroma v ČR.
Praha 2007. Dostupné na WWW:http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4562&h=299&pl=42.
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V rámci výnosové neutrality jsou výnosy z ekologických daní využívány
ke snížení jiných daní a pojistného tak, aby byly sníženy náklady na práci
s cílem motivace zvýšení zaměstnanosti.
Cílem reformy tak je motivovat investice do moderních a efektivních
technologií, působit pozitivně na zvýšení zaměstnanosti a snížení
znečištění životního prostředí, které vede k poškozování lidského zdraví.
Snahy o zavedení ekologické daňové reformy v naší zemi sahají do
roku 1997, kdy lze zaznamenat snahu zdanit výrobky, které svým použitím
působí škodlivě na životní prostředí. Vláda ve svém legislativním plánu na
rok 1999 měla bod, který hovořil o předložení Návrhu věcného záměru
zákona o ekologických daních, tento bod byl však nakonec přeformulován
na předložení Návrhu koncepce postupné ekologizace daňové soustavy a
stal se z něj bod pouze nelegislativní.
Následující první pokus o předložení materiálu Návrh koncepce
ekologické daňové reformy byl odmítnut resorty Ministerstva obchodu a
průmyslu, Ministerstva dopravy, Ministerstva práce a sociálních věcí a
Ministerstvem

zemědělství.

Hlavním

důvodem

byl

nejasný

návrh

kompenzace pro obyvatele s nízkým příjmem a pro oblast zemědělství.

3.1 Česká cesta k ekologickým daním
V srpnu 2002 se vláda zavázala k bezodkladnému zahájení prací na
výnosově neutrální ekologické daňové reformě. Tento úkol byl předán
Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu financí.
Byl to výsledek předešlé snahy implementovat toto téma do české
politické agendy.
Občanské fórum bylo první českou politickou stranou, která zařadila
daňovou reformu do svého programu. Strana však nedosáhla nutné 5%
parlamentní hranice.
V roce 2000 bylo téma zařazeno do programu KDU-ČSL. Tuto část
programu zpracoval bývalý ministr resortu životního prostředí Martin
Bursík. Ve stejný rok se uskutečnila první snaha přesvědčit Ministerstvo
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financí o přínosech reformy. Z důvodu chybějící podpory ve společnosti
reforma neuspěla.
Vítězstvím koalice ČSSD a KDU-ČSL v roce 2002 se podařil průlom. I
zde zpracoval Martin Bursík vyjádření vlády k tomuto tématu v části
„Reforma veřejných financí“. Reformu podporoval tehdejší ministr
životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL), který ji zařadil mezi pět
hlavních priorit resortu. Reforma byla převzata do legislativního plánu
vlády a cílem bylo odsouhlasit reformu ve vládě do konce legislativní
periody v roce 2006. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina, která měla
za

úkol

vytvořit

přesný

model

reformy

především

z pohledu

zaměstnanosti, spotřeby energie a restrukturalizace průmyslu.

3.2 Česko – německá kooperace
Spolupráce v rámci snahy o prosazení ekologické daňové reformy
v české republice čerpala z bilaterálních vztahů při řešení přeshraničních
problémů s ovzduším a vodním managementem. V roce 1999 byla
složena pracovní skupina „Energie a životní prostředí“, která se následně
často scházela a diskutovala problémy klimatu, obnovitelných zdrojů a
následně také ekologickou daňovou reformu.
Míra německého vlivu je zřejmá z následujícího projevu Martina
Bursíka.
„..lets say Jürgen Trittin once said that your EEG law is a very good export article –
but in reality it worked that we received this law, we translated it, we had access to the
author, we can discuss the attitudes of the Germans and then when we prepare draft of
our law we went to Germany and we dis cussed it… So, I mean the co-operation is very
flexible, and let’s say, that if I decided to consult some principles with someone from the
German ministry next week, I call him, and they will very probably arrange it…”
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Německá strana nabídla podporu české snahy o prosazení reformy ve
formě zprostředkování zkušeností se zavedením ekologické daňové
reformy, rychlé komunikace a organizace a financování workshopů na toto
téma.
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Martin Bursík v rozhovoru ze dne 16.01.2004.
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Německý ministr životního prostředí Jürgen Trittin v reakci na níže
citovaný dopis ministra Ambrozka přislíbil plnou podporu.
„Chtěl bych Vás krátce informovat o vývoji v sektoru životního prostředí v České
republice a nabídnout Vám a zároveň Vás poprosit o spolupráci […] Obsahem vládního
prohlášení jsou dvě témata ochrany životního prostředí, se kterými máte bohaté
zkušenosti a u kterých bych pokládal spolupráci SRN a ČR za velice přínosnou. Jedná se
zaprvé o závazek vlády zahájit neprodleně práce na ekologické daňové reformě […] a za
druhé o závazek předložit návrh samostatného zákona o podpoře produkce energie
z obnovitelných zdrojů. Na Ministerstvu životního prostředí se těmito tématy zabývá
poměrně malá pracovní skupina pod vedením Ing. Miroslava Hájka, PhD. Tento tým mám
v plánu posílit a poprosil jsem svého předchůdce Dr. Martina Bursíka, který téma na
ministerstvo přivedl, o jeho podporu ve formě poradenství v oblastech energetiky a
životního prostředí.
Téma ekologické daňové reformy není našemu ministerstvu ničím novým. Již delší
dobu spolupracujeme s Vaším ministerstvem životního prostředí ve formě pravidelné
výměny informací pracovníků obou ministerstev. Vedle toho byl připraven projekt „ČeskoNěmecká iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě“, kterou vedou Dr. Lutz Metz
a Dr. Martin Bursík.
Pokud jste na posílení spolupráce, na které mi velice záleží, zainteresován, nabízím
možnosti seminářů a setkání v rámci modifikovaného projektu, který by mohl být
vzorovým projektem pro přípravu ekologických daňových reforem v zemích střední a
východní Evropy, jako jsou Polsko a později i Rusko.“

3.3 Proběhl pouhý transfer Německého modelu?
Proč se české Ministerstvo životního prostředí orientovalo tak silně na
německý model při ekologizaci daňového systému? Byly výchozí
podmínky natolik shodné? Nebo existovaly jiné důvody pro využití
německých zkušeností pro českou reformu? Jedná se vlastně vůbec o
převzetí německého modelu, tedy postupné zvyšování spotřební daně
z minerálních olejů v podobě daně na pohonné hmoty, lehký topný olej a
zemní plyn a zavedení spotřební daně z elektřiny?
Z prvního návrhu pracovní skupiny složené ze zástupců Univerzity
Karlovy v Praze a pracovníků německého Ministerstva životního prostředí
lze jasně vyčíst inspiraci německým modelu.
Návrh zamýšlel:
-

Výnosovou neutralitu ekologických daní,
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-

modifikace daní z pohonných hmot a elektřiny, tak aby bylo
dosaženo minimálních sazeb požadovaných Komisí,

-

daňové zvýhodnění obnovitelných zdrojů energie, využití odpadů a
odpadního tepla.

Česká část pracovní skupiny si však přála další a pro Českou republiku
typizující kritérium. Česká koncepce stavěla na danění primárních zdrojů
energie dle v nich obsaženého uhlíku. Což zdůvodnil Martin Bursík
následovně:
„We need to tax it! Because, if you don´t tax coal, if you don´t differentiate taxation of
coal, gas – mainly- so you cannot influence the development of gas power plants
compared to plants based on lignite.“
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V tomto bodě se česká a německá koncepce zásadně rozcházejí.

3.4 Další kroky realizace české koncepce EDR
Z výše uvedených principů vycházející pracovní materiál české
Koncepce ekologické daňové reformy byl Ministerstvem životního
prostředí dokončen v roce 2005, schválen vedením Ministerstva životního
prostředí a předložen Ministerstvu financí k připomínkám.
Na základě připomínek měl být vytvořen kompromisní návrh obou
ministerstev. Tohoto kompromisu bylo nakonec dosaženo koncem roku
2006 a materiál byl rozeslán k vnějšímu připomínkování pod názvem
„Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“.
Začátkem roku 2007 byl tento materiál projednán vládou, která jej
vzala na vědomí a uložila jednotlivým ministerstvům úkoly, které
považovala za nutné k jeho efektivní realizaci.
V polovině roku 2007, již pod vedením nové vlády, připravilo
Ministerstvo financí první návrhy zákonů v rámci reformy. Jednalo se o
návrhy zákonů o zdanění elektrické energie, o zdanění pevných paliv a o
zdanění plynu. Zákony byly v jednom celku předloženy, schváleny a 5.
října 2007 podepsány prezidentem České republiky. Jejich platnost byla
stanovena na 1. ledna 2008. Výnosová neutralita by dle předpokladů měla
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Martin Bursík v rozhovoru ze dne 16.01.2004.
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být plněna od 1. ledna 2009, po vyhodnocení reálných daňových výnosů
v rámci opatření zavedených touto právní úpravou.
Tímto byla zakončena první ze tří etap ekologické daňové reformy,
která se vyznačuje komplexní transpozicí Směrnice 2003/96/ES, o
zdanění energií a elektřiny, kterou se mění struktura rámcových předpisů
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.
Druhá etapa je naplánována na léta 2010 až 2013, kdy dojde znovu ke
změnám ve zdanění pevných paliv, elektřiny a zemního plynu. Od této
etapy bude ekologická daňová reforma efektivně využita k dosažení
národních emisních cílů. Připraven bude návrh zákona o daních
z motorových vozidel a od 1. ledna 2010 by měl vstoupit v platnost zákon
o dani z CO2.
V rámci tohoto procesu úpravy všech ekologických daní, bude zvýšeně
dbáno na efektivní možnost správy finančními úřady a výnosovou
neutralitu. Získané daňové výnosy budou znovu využity ke snížení
daňového zatížení práce. V rámci této etapy budou také zapracovány
vědecké poznatky z oblastí:
- kvantifikace externalit předmětu zdanění a
- kvantifikace dopadů zdanění,
které mají umožnit odůvodněné využití diferencovaného zdanění různých
statků na základě jejich vlivu na životní prostředí a zdraví a zároveň
vykázat

statistiku

nárůstu

sociálních

výdajů,

vlivu

reformy

na

zaměstnanost, na příjmy a výdaje územně samosprávných celků a na
konkurenceschopnost české ekonomiky.
Otázkou jsou výsledky tohoto hodnocení pod vlivem světových
hospodářských problémů, které mají dle některých předpokladů přetrvat
právě do začátku této etapy Ekologické daňové reformy.
Do konce roku 2012 by měla být následně připravena třetí etapa
reformy s plánovaným obdobím realizace 2014 až 2017, kdy bude využito
hodnocení, které proběhlo v rámci druhé etapy.
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I zde se při zavádění a úpravě všech druhů ekologických daní bude
postupovat s cílem výnosové neutrality a snižování daňového zatížení
práce.
Evropská rada by měla 1. ledna 2012 na základě zprávy a návrhu
Evropské komise a po následné konzultaci s Evropským parlamentem
rozhodnout o minimálních sazbách zdanění pro plyny a minerální oleje,
které mají vstoupit v platnost 1. ledna 2013. Ve stejném období jsou
očekávána vyhodnocení dopadů ekologické daňové reformy na Českou
republiku.

3.5 Platná právní úprava první etapy EDR
Tři

nejnovější

daně

v rámci

Ekologické

daňové

reformy

byly

zakomponovány do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to do jeho částí 45 až 47, které
obsahují:
- daň ze zemního plynu v části 45, čl. LXXII,
- daň z pevných paliv v části 46, čl. LXXIII,
- daň z elektřiny v části 47, čl. LXXIV.
Výše uvedené zákony byly 5. října 2007 podepsány prezidentem
České republiky a jsou platnou součástí českého právního řádu od 1.
ledna 2008.
Těmito zákony zavedené daně lze jsou na základě jejich povahy velmi
blízké daním spotřební, které jsou součástí naší daňové soustavy od roku
1993, kdy byly s účinností od 1. ledna zavedeny v rámci tehdejší daňové
reformy. Spotřební daně jsou daně nepřímé, tedy takové, kterými stát
zatěžuje prodej či spotřebu vymezené skupiny výrobků. Spotřební daně
zatěžují konečného spotřebitele, jsou vybírány jednorázově u výrobce
zboží celními orgány. Sazby spotřebních daní jsou určeny pevnou částkou
na jednotku množství. Pro státní rozpočet jsou spotřební daně dobrým
zdrojem daňových výnosů díky poměrně bezproblémovému odhadu jejich
výnosů pro stabilní spotřebu zboží, na které je spotřební daň uvalena.
Uvalení daně má ale i důvody ekologické, kdy spotřeba výrobků, na které
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je spotřební daň uvalena působí negativně na zdraví obyvatelstva a stav
životního prostředí.31
Jelikož však u výše popsaných daní nacházíme odlišný systém
zdaňování, bylo nutné jejich právní úpravu zařadit mimo zákon č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Právní úprava daně ze zemního plynu, daně z elektřiny a daně
z pevných paliv není v rozporu s mezinárodními smlouvami, závaznými
pro Českou republiku a je konformní s právem Evropské unie, kde je
upravena na sekundární úrovni Směrnicemi 2003/96/ES, 2004/74/ES,
2004/75/ES a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování
výrobků podléhající spotřební dani.

3.5.1 Charakteristika
produktů

dani

podléhajících

energetických

A) Zemní plyn32
V případě zemního plynu se jedná o strategickou surovinu, která se na
rozdíl od jiných druhů fosilních paliv vyznačuje vysokým energetickým
obsahem. V rámci evropského energetického mixu tvoří zemní plyn 20%
spotřebované energie. Spotřeba plynu se v současné době v České
republice pohybuje do 10 miliard m3. Z této spotřeby je 6,6 milionů m3
využíváno jako palivo v dopravě ve formě CNG a zhruba 2 miliardy m3
energetickými koncerny k výrobě elektřiny. V rámci vysoce efektivních
procesů lze využít 80 až 96% energie obsažené v zemním plynu, čímž je
běžně dosaženo o 30% nižších emisí CO2 a prakticky nulových emisí
oxidů síry v porovnání se spalováním ropných produktů.
Zásoby zemního plynu při současném stavu celosvětové spotřeby a
celosvětových zásob 400 bilionů m3 skýtá bezpečný zdroj energie na více
než 100 let, čímž výrazně převyšuje odhadované zásoby ropy, které se
pohybují v rozmezí 40 – 60 let.

31

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. přepr. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 771 s. ISBN 807179-431-7.
32

ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ UNIE. Zemní plyn pro Českou republiku. Dostupné na WWW:
http://www.cpu.cz/data/articles/down_119.pdf.

39
Další výhodou tohoto fosilního paliva je jeho, pro Evropu, poměrně
výhodná poloha nalezišť, které se ze 70% nachází v přímém dosahu
Evropského kontinentu.
Na základě povinnosti plynoucí České republice ze členství v evropské
unii nastala k 1. lednu 2008 nutnost zavést daň ze zemního plynu. Tímto
termínem České republice uplynulo přechodné období, stanovené
Směrnicí 2003/96/ES pro Českou republiku do 31. prosince 2007, ve
znění směrnice Rady 74/2004/ES. Právní úprava tak dnes odpovídá
požadavkům těchto směrnic.
Zdanění zemního plynu a některých dalších plynů bylo do zařazení této
daně do části 45, článku LXXII, zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, upraveno zákonem č. 363/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, kde podléhala obdobnému způsobu
zdanění, jako ostatní výrobky, které jsou předmětem spotřební daně.
Hlavním rysem daně ze zemního plynu je zdanění plynu při jeho dodání
konečnému spotřebiteli. Povinnost daň přiznat a zaplatit obecně vzniká
v okamžiku dodání zemního plynu ke konečné spotřebě. Pohyb plynu
mezi provozovateli distribučních soustav nebo obchodníky nezakládá
daňovou povinnost. To ovšem pouze za podmínky, že plyn nebude
v rámci tohoto procesu spotřebován. Právní úprava tedy sleduje plyn
pouze do okamžiku jeho zdanění.
Pro zemní plyn platí kromě obecného principu zdanění i zvláštní způsoby
daňového zvýhodnění, které má svou podstatu v hospodářských a
sociálních důvodech.
Očekávané výnosy daně ze zemního plynu činí pro rok 2009 1,7 miliardy
Kč, pro rok 2013 2,3 miliardy Kč a pro rok 2015 2,9 miliardy Kč.
B) Elektřina33
Elektrická energie je velmi důležitou podmínkou úspěšné funkce a
prosperity hospodářství.
Spotřeba elektrické energie České republice v roce 2007 dosáhla 72
TWh a do roku 2010 by měla růst tempem 1 - 2,1%. Důležitou je také
33

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Roční zpráva o provozu ES 2007. Dostupné na WWW:
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2007/index.htm.
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skutečnost, že Česká republika je třetím největším vývozem elektřiny
v rámci Evropské unie s čistým vývozem za rok 2007 16.000 GWh
(Německo 19.000 GWh a Francie 55.000 GWh), což představuje hodnotu
o 26% vyšší v porovnání s rokem 2006.
Tyto hodnoty jsou důležitým základem pro energetickou bezpečnost
České republiky do roku 2020, ve kterém by dle současného stavu
výstavby nových generátorů mohla být ohrožena.
Struktura zdrojů dle instalovaného výkonu v České republice vypadá
v současné době následovně:
- 10 648 MW parní elektrárny (60,7%)
- 3 760 MW jaderné elektrárny (21,4 %)
- 2 176 MW vodní elektrárny (12,4 %)
- 815 MW plynové a paroplynové elektrárny (4,6 %)
- 163 MW alternativní zdroje (0,9%), z toho větrné zdroje 114 MW.
Problémem pro přenosovou soustavu je její značné momentální
zatěžování působené přenosem elektřiny z větrných polí v oblasti
severního Německa přes Polsko do České republiky a dále do jižní
Evropy. Tato skutečnost hraje i významnou roli při připouštění dalších
generátorů do přenosové soustavy, kdy provozovatel této soustavy musí
neustále kalkulovat nutnou rezervu pro tyto krátkodobé a nepravidelné
situace. Tato skutečnost představuje problém především pro elektřinu
generovanou z alternativních zdrojů.
Spotřeba elektřiny v přepočtu na jednoho občana se od roku 1981 do
roku 2006 zvýšila ze 4 290 KWh na 5 788 KWh, přičemž za stejné období
se cena elektřiny pro domácnosti zvýšila z 0,543 Kč/KWh na 2,951
Kč/KWh. Tato skutečnost znamená již sama o sobě poměrně značné
zatížení rozpočtu domácností.
V rámci ekologické daňové reformy bylo však přistoupenou k dalšímu
zatížení elektřiny ve formě daně z elektřiny.
Zcela shodně s daní ze zemního plynu nastala na základě povinnosti
plynoucí České republice ze členství v Evropské unii k 1. lednu 2008
povinnost zavést daň z elektřiny. Tímto termínem České republice
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uplynulo přechodné období, stanovené Směrnicí 2003/96/ES pro Českou
republiku do 31. prosince 2007, ve znění směrnice Rady 74/2004/ES.
Právní úprava tak dnes odpovídá požadavkům těchto směrnic.
Zdanění elektřiny nebylo do jeho zařazení do části 47, článku LXXIV,
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, v českém právním řádu upraveno.
Danění elektřiny je postaveno na jejím zdanění při dodání konečnému
spotřebiteli. Tento okamžiky díky přenosové rychlosti elektrické energie
prakticky splývá s okamžikem výroby. Přiznání a placení daně je také
spojeno s tímto okamžikem. Pohyb elektřiny mezi výrobci, provozovateli
distribučních a přenosových soustav nebo obchodníky s elektřinou je ze
zdanění vyňat. A elektřina je v tomto ohledu dodávána bez daně, pokud ji
tyto subjekty sami nespotřebují.
Různá

daňová

zvýhodnění

elektřiny

vycházejí

především

z ekologických34 a hospodářských zájmů35.
S ohledem na specifičnost zdanění elektrické energie bylo nutno tuto
tématiku upravit zvláštním zákonem.
Očekávané výnosy z daně za elektřinu činí pro rok 2009 12 miliard Kč,
pro rok 2013 23,53 miliardy Kč a pro rok 2015 27,3 miliardy Kč.
C) Pevná paliva36
Z tuhých paliv patří hlavně hnědé a černé uhlí k energetickým surovinám,
o kterých lze tvrdit, že jich mají země v Evropské unii dostatek. Zhruba 1/3
veškeré elektřiny v Evropské unii je vyrobena spalováním uhlí37 .
Jelikož je Česká republika jednou z pěti zemí v Evropské unii, kde lze
těžbu uhlí provádět rentabilně, je pro nás otázka zdanění pevných paliv
dosti závažná.
V procesu výroby elektřiny z uhlí dochází k značným emisím škodlivých
látek do ovzduší, a jelikož si je Evropská unie vědoma strategického
34

Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů.

35

Elektřina spotřebovaná v rámci přepravy osob nebo zboží hromadnými dopravními prostředky.

36

OKD. Uhlí: tradiční zdroj energie. Dostupné na WWW: http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/uhlitradicni-zdroj-energie/.
37

V České republice pak až 61%.
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významu této suroviny, podporuje výzkum na poli technologie čistého uhlí
a technologie zachycování a ukládání CO2.
Objem těžby černého uhlí v České republice v roce 2005 dosahoval
s 13,3 miliony tun 59% těžby roku 1990, těžba hnědého uhlí dosáhla 48,8
milionů tun a tedy 61% úrovně těžby roku 1990. Zbývající zásoby uhlí se
v České republice odhadují na 10 miliard tun38, ze kterých je 5 miliard tun
považováno za ekonomicky těžitelných.
Spotřeba černého uhlí v České republice činila v roce 2006 zhruba 9
milionů tun, z čehož prakticky všechno koksové uhlí končilo v ocelárnách,
2/3 energetického uhlí bylo využito pro výrobu elektřiny a tepla a 1/3
v jiných průmyslových podnicích.
Exportováno bylo 6,5 milionů tun černého uhlí, 1 milion tun koksu a 1,3
milionu tun hnědého uhlí. Importováno bylo naopak 1,2 milionů tun
černého uhlí většinou z Polska, 1,9 milionů tun hnědého uhlí z Německa a
Rakouska a 500 tisíc tun koksu.
Spotřeba tříděného uhlí ve zhruba 450 tisících českých domácnostech
v roce 2007 dosáhla 2,7 milionu tun. Přitom v roce 1994 činila spotřeba
tohoto uhlí ještě 7,4 milionu tun. Od roku 1999 se však spotřeba pohybuje
konstantně od 2,7 do 3,5 milionů tun tříděného uhlí. Tato čísla jsou
důležitá hlavně v ohledu na připravované emisní limity, které uhlí
využívající domácnosti nemohou v současné době používanou technologií
splnit.
Shodně s úpravou daně ze zemního plynu a daně z elektřiny pramení
nutnost úpravy daně z pevných paliv z povinností plynoucích pro Českou
republiku ze členství v Evropské unii. Povinnost zavést daň z pevných
paliv nastala k 1. lednu 2008. Tímto termínem totiž České republice
uplynulo přechodné období, stanovené Směrnicí 2003/96/ES pro Českou
republiku do 31. prosince 2007, ve znění směrnice Rady 74/2004/ES.
Dnešní právní úprava tedy musela směřovat ke konformitě s těmito
Směrnicemi.

38

Z toho 37% černé uhlí, 60% hnědé uhlí, 3% lignit.
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Zdanění pevných paliv nebylo do jeho zařazení do části 46, článku
LXXIII, zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v českém
právním řádu upraveno.
Danění pevných paliv má základ ve zdanění při dodání konečnému
spotřebiteli. Přiznání a placení daně je také spojeno s okamžikem dodání
konečnému spotřebiteli. Distribuce pevných paliv mezi výrobci a
obchodníky nepodléhá zdanění. Tyto subjekty nejsou tedy nijak finančně
zatěžovány, pokud paliva sami nespotřebují.
Případy daňového zvýhodnění pevných paliv se vztahují k ekologickým a
hospodářských zájmů.
S ohledem na specifičnost zdanění pevných paliv bylo nutno tuto
tématiku, podobně jako u daně z elektřiny a daně ze zemního plynu,
upravit pomocí zvláštní právní úpravy.
Očekávané výnosy z této daně činí pro rok 2009, pokud sečteme
kategorii černého uhlí a koksu s hnědým uhlím, 6,3 miliard Kč, pro rok
2013 pak 9,9 miliardy Kč a pro rok 2015 10,6 miliardy Kč.

3.5.2 Konstrukce ekologických daní podle platné právní úpravy
Ekologickými daněmi v České republice jsou v zákoně č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, uvedená:
-

daň ze zemního plynu,

-

daň z elektřiny a

-

daň z pevných paliv.

Plátci těchto ekologických daní zákon stanoví vždy v § 3 příslušné
části:
-

u daně ze zemního plynu provozovatele distribuční soustavy,
přepravní

soustavy

nezdaněného

či

zemního

zásobníku
plynu,

plynu,

spotřebitele

nebo

spotřebitele

zemního

plynu

osvobozeného od daně, který plyn použil pro jiný, než stanovený
účel nebo spotřebitele, který použil plyn zdaněný nižší sazbou
k účelu zdaňovaného sazbou vyšší,
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-

u daně z elektřiny dodavatele, tedy subjekt nabývající elektřinu za
účelem jejího dalšího prodeje, který dodal elektřinu konečnému
spotřebiteli,

-

u daně z pevných paliv dodavatele, který dodá pevná paliva
konečnému spotřebiteli, subjekt, který použil od daně osvobozená
paliva k jiným účelům, než pro který byly osvobozeny a konečně
subjekt, který spotřeboval paliva nezdaněná, kromě paliv od daně
osvobozených.

Předmětem uvedených ekologických daní jsou vybrané energetické
produkty spotřebované na daňovém území České republiky, které lze najít
vždy v § 4. Jedná se o:
-

zemní plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21,
2711 29, dále svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné
plyny, které se vztahují ke kódu nomenklatury 2705. Všechny tyto
plyny jsou obsaženy v legislativní zkratce zemní plyn,

-

elektřinu uvedenou pod kódem nomenklatury 2716,

-

černé uhlí a paliva z něj vyrobené, hnědé uhlí a podobná paliva
kromě černého jantaru, koks, polokoks, retortové uhlí39 a ostatní
uhlovodíky dle příslušných nomenklatur, pokud jsou využity pro
výrobu tepla, nebo nabízeny k prodeji pro tento účel.

Vznik daňové povinnosti je obecně vázán k dodání energetických
produktů konečnému spotřebiteli dodavatelem na daňovém území České
republiky. Dodavatelem je subjekt oprávněný na základě povolení k nabytí
energetických produktů bez daně, které po posouzení žádosti vydávají
celní orgány na dobu pěti let. Konečným spotřebitelem je pak naopak
subjekt, který povolení k nabytí energetických produktů bez daně nemá.
Vznik daňové povinnosti (nalezneme v § 5) se váže k okamžiku:
-

dodání nebo spotřeby zemního plynu. Jelikož za jiných okolností,
než které jsme zažili na počátku tohoto roku, probíhají dodávky
prostřednictvím

plynovodů

kontinuálně,

vyplývá

z tohoto

ustanovení, že povinnost přiznat a zaplatit daň vznikne dnem, který
bude posledním dnem období, za které dodavatel zemního plynu
39

Dřevěné uhlí.
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požaduje úhradu. Povinnost daň ze zemního plynu přiznat a zaplatit
je tak vázána na realizaci celé dodávky v určitém časovém rozmezí
a dodáním spadá do zdaňovacího období, ve kterém časové
rozmezí dodávek bylo zakončeno. Pokud zemní plyn není dodán
plynovodem, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit okamžikem,
kdy nabyvateli bude umožněno se zemním plynem nakládat v rámci
vlastnického

práva.

Pokud

je

zemní

provozovatelem distribuční soustavy
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plyn

spotřebováván

nebo přepravní soustavy41

vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem spotřeby zemního
plynu. Povinnost dále vzniká také na základě použití zemního plynu
osvobozeného od daně pro jiné účely, užití zemního plynu
zdaněného nižší sazbou pro účely, kterým by odpovídala vyšší
sazba daně a situace neoprávněného odběru nezdaněného
zemního plynu,
-

dodání elektřiny konečnému spotřebiteli, spotřebu elektřiny k jinému
účelu, nežli ke kterému byla od daně osvobozena, neoprávněný
odběr elektřiny a spotřebu nezdaněné elektřiny kromě elektřiny
osvobozené od daně. Z důvodu nepřetržitosti dodávek elektřiny je
daňová povinnost vázána na pojem „den dodání“ definovaný v § 2 v
části 47, čl. LXXIV zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, kterým je den odečtu měřícího zařízení, či den zjištění
skutečné spotřeby elektřiny,

-

dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli, spotřeba paliv od
daně osvobozených k jinému účelu, spotřeba nezdaněných paliv,
kromě případů spotřeby od daně osvobozených paliv.

Osvobození od daně lze u uvedených daní realizovat formou daňového
zvýhodnění produktů a vrácení daně osobám požívajících mezinárodních
výsad a imunit. Jde především o tyto energetické produkty uvedené vždy v
§ 8:
-

plyn nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je určen pro výrobu
tepla domácnostmi a domovními kotelnami. Dále jde o zemní plyn
určený k výrobě elektřiny, užitý v rámci kogenerace tepla a

40

V této je využíván snížený tlak pro spotřebitele.

41

Tato pracuje pod vyšším tlakem cca. 4MPa a je určena pro velkoodběratele.
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elektřiny, k pohonu lodí plovoucích mezi Českou republikou a jinými
státy, pro mineralogické a metalurgické účely, zemní plyn
spotřebovaný při jeho samotné těžbě, zemní plyn použitý pro jiný
účel než je výroba tepla nebo pohon motorů, zemní plyn v objemu
technicky zdůvodnitelných ztrát při jeho dopravě a skladování a
zemní plyn, který je na území České republiky dopravován
v běžném objemu v nádržích dopravních prostředků a strojů,
-

elektřina vyrobená ekologicky šetrným způsobem, čímž má zákon
na mysli výrobu z obnovitelných zdrojů42. Dále jde o elektřinu
vyrobenou

v dopravních

prostředcích,

pokud

je

tamtéž

spotřebována. Od daně je také osvobozena elektřina vyrobená
v malém výrobním zařízení se jmenovitým výkonem do 2 MW, která
byla vyrobena z výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního
plynu nebo daně z pevných paliv nebo daně spotřební, ovšem
pouze za předpokladu, že je tato elektřina přímo spotřebována,
nebo dodána do sítí, které jsou od jiných odděleny43. Dále jde o
různé, od daně osvobozené, způsoby spotřeby elektřiny, jako
spotřebu elektřiny v přímé souvislosti s její výrobou a distribucí.
V případech

odlišných

od

výroby

elektřiny44

lze

elektřinu

osvobozenou od daně nabýt pouze na základě povolení k nabytí
elektřiny osvobozené od daně. Takto osvobozenou elektřinu lze
nabýt pouze od, v povolení, určeného odběrného místa. Zde jde o
případy drážní, tramvajové a trolejbusové dopravy a o metalurgické
a mineralogické procesy,
-

paliva určená nabízená k prodeji nebo použitá k výrobě elektřiny,
užitá v kogeneraci, užitá pro pohon nerekreačních lodí plovoucích
na území České republiky, užitá pro chemické redukční procesy ve
vysokých pecích, metalurgické procesy, mineralogické postupy,
výrobu koksu a jiným účelům odlišným od pohonu motorů nebo
výroby tepla a technologický účelům v rámci podniku, který paliva
vyrobil. Dále jsou od daně osvobozena paliva do výše maximálně

42

Sluneční, geotermální a větrná energie, elektřina z vodních elektráren, elektřina z biomasy.

43

Zde se jedná nejčastěji o nouzové elektrocentrály a záložní zdroje.

44

Výrobou se rozumí i elektřina nezbytná pro technologické procesy její výroby a elektřina kryjící
ztráty v přenosové soustavě.
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ospravedlnitelných ztrát při dopravě a skladování, které posuzuje
celní úřad. Takto osvobozená paliva lze nabýt postupem odlišným
od výroby pouze na základě povolení k nabytí pevných paliv
osvobozených od daně.
Vrácení daně osobám požívajících výsad a imunit dle mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce
zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, je vázáno na princip
reciprocity, z čehož lze dovodit, že osobám užívajícím výsad a imunit na
našem území bude daň vrácena ve stejném rozsahu v jakém je daň
vracena cizím státem českým osobám požívajících stejných oprávnění na
jeho území. Daň lze vrátit na základě předložení daňového dokladu. Nárok
vzniká dodáním zemního plynu a uplatňuje se v rámci daňového přiznání,
které je podáno do konce následujícího daňového období. Pokud byl
dodržen stanovený postup a stanovené podmínky, mají tyto osoby nárok
na vrácení daně ve lhůtě 30 dnů od vyměření nároku na vrácení daně.
S výjimkou orgánů Evropských společenství zaniká nárok na vrácení daně
uplynutím 1 roku od konce zdaňovacího období, ve kterém nárok vznikl.
Pro správu daně a zamezení daňových úniků je důležitým prvkem
evidence povinně vedená, dle § 18 až 21 jednotlivých částí, po dobu
deseti let plátci daně o:
-

množství plynu, který byl vydán nebo spotřebovaného pro vlastní
činnost,

-

množství dodané elektřiny a elektřiny spotřebované samotným
subjektem,

-

množství a druhu paliv vydaných, skladovaných a spotřebovaných
jimi samotnými.

Dalším důležitým prvkem správy daně je povinnost dodavatel vydat
daňový doklad při dodávkách konečnému spotřebiteli a doklad o prodeji
při dodávkách jiným dodavatelům, které je nutné vydat do 15 dnů ode dne
dodání a se souhlasem přijímajícího je lze vystavit v elektronické podobě,
pokud budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.
Daňová evidenční povinnost dodavatele a dalších vybraných subjektů je
stanovena na deset let.

48
Základem

daně

je

množství

daného

energetického

produktu

vyjádřeného v měřících jednotkách:
-

spáleného tepla v MWh u zemního plynu,

-

MWh spotřebované elektřiny

-

GJ spalného tepla u pevných paliv, které se prokazuje z původního
vzorku na základě měření akreditované laboratoře, ne staršího
jednoho roku. Pokud spalné teplo ve vzorku nelze prokázat zakládá
zákon domněnku spalného tepla ve výši 33 GJ/t.

Výše daňové povinnosti je násobkem sazby daně a základu daně.
Sazby daně:
a) Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Sazby jsou odlišeny s ohledem na účel použití plynu a odpovídají
minimálním požadavkům Směrnice 2003/96/ES.
Daň z plynu pro pohon motorů

0 Kč/MWh; od roku 2012 bude postupně navyšována
na 264,80 Kč/MWh spalného tepla (r. 2020)

Daň z plynu pro výrobu tepla

30,60 Kč/MWh spalného tepla

Daň z plynu pro stacionární motory, pro provoz strojů a
30,60 Kč/MWh spalného tepla
pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty
Daň z plynu pro jiné účely

264,80 Kč/MWh spalného tepla
Tabulka 11: Sazby daně ze zemního plynu

Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

b) Daň z elektřiny
Sazba o výši 28,30 Kč/MWh odpovídá minimální požadované výši
směrnicí Rady 2003/96/ES.
c) Daň z pevných paliv
Zavádí sazbu 8,50 Kč/GJ spalného tepla. Lze tedy indikativně
dovodit následující sazby daně:
- hnědé uhlí, obvyklá výhřevnost 16 MJ/KG, daň 136 Kč/t
- černé uhlí, obvyklá výhřevnost 23 MJ/KG, daň 196 Kč/t
- koks, obvyklá výhřevnost 27 MJ/KG, daň 230 Kč/t
- uhelné brikety, obvyklá výhřevnost 23 MJ/KG, daň 196 Kč/t.
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3.5.3 Správa ekologických daní
Správcem ekologických daní je celní úřad.
Plátce daně je povinen podat návrh na registraci k dani nejpozději v den
vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
Zdaňovacím obdobím je u ekologických daní kalendářní měsíc. Pokud
v tomto období vznikla plátci daňová povinnost, podává celnímu úřadu
daňové přiznání do 25. dne následujícího kalendářního měsíce a to i
v průběhu konkurzního nebo insolvenčního řízení.

3.5.4 Sankce
Dotyčná ustanovení obsahují vymezení jednání, která naplňují
skutkovou podstatu správního deliktu. Tímto jednáním lze všeobecně
stanovit porušení povinností nebo zákazů, které sice nemají povahu
porušení daňové povinnost, avšak ohrožují jiným způsobem správu daně.
Sankce ve výši 100.000 Kč a 200.000 Kč jsou považovány
zákonodárcem

za

dostatečně

motivující

k dodržování

zákonem

stanovených povinností a zákazů, jejichž porušení řeší v prvním stupni
celní úřad, který v rámci tohoto postupu posuzuje liberační důvody45 a
určuje výměru pokut, které je oprávněn vymáhat a které jsou příjmem
státního rozpočtu.
Sankci ukládá celní úřad ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy se o deliktu
dozvěděl, nejdéle do pěti let od spáchání deliktu.

3.5.5 Kritika české ekologické daně
České právní úpravě ekologické reformy je především vytýkáno, že
prvky ekologické daně splňuje zcela pouze daň z pevných paliv, která
motivuje ke snižování emisí CO2, SO2 a NOx, prašnosti a celkové spotřeby
energií. I v dani z elektřiny lze dle odborných názorů nalézt určité
ekologické prvky ve formě osvobození od daně pro ekologicky šetrnou
elektřinu a ekologické využití elektřiny v dopravě.

45

Vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno od subjektu požadovat.
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U daně z plynu dle odborníků podstatný vliv na životní prostředí chybí
a není stanoven ani v důvodové zprávě k této zákonné úpravě. Dle mého
názoru je na zemní plyn třeba nahlížet jako na alternativní fosilní palivo
k palivům pevným v rámci vytápění a k palivům fosilním v rámci využití v
dopravě, kdy je jeho spalováním emitováno méně škodlivých látek do
ovzduší.
Dále je česká právní úprava ekologické daně kritizována za
nepřehledné začlenění do částí 45 - 47 zákona o stabilizaci veřejných
rozpočtů, kdy bylo výhodnější řešení spatřováno v samostatném zákoně o
ekologických daních.

3.5.6 Novela zákona o odpadech46;47
U shora uvedených daní jsme si představily zatížení spotřeby určitého
druhu surovin a energií. Níže bych rád představil poměrně čerstvou
zákonnou úpravu, kterou je od 1. ledna 2009 zákon č. 383/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 o odpadech a některé další zákony.
Tento zákon rozšířil náš právní řád o institut tzv. recyklačního poplatku
z motorových vozidel.
Tento zákon sice v rámci prvního stupně ekologické daňové reformy
není zmiňován, přesto však jde o normu zavádějící ekologický poplatek,
který musí platit noví majitelé některých ojetých vozidel, který je ve
zmíněném zákoně v § 37e označen jako poplatek na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.
Důvodem nutnosti právní úpravy byla skutečnost, že do platnosti
tohoto předpisu byl tento poplatek uvalován pouze na vozidla dovážená ze
zahraničí, čímž byl v rozporu s platnou právní úpravou Evropské unie,
jelikož měl podobnou povahu jako clo a tím omezoval volný pohyb zboží
uvnitř jednotného trhu a byl tak zároveň v rozporu s přístupovou smlouvu
České republiky k Evropské unii.

46

Ministerstvo Životního prostředí. Od ledna se recyklační poplatek bude týkat i některých nově
registrovaných
ojetin.
Praha
2008.
Dostupné
na
WWW:
http://www.mzp.cz/cz/news_tz081208ojetiny.
47

BERAN, Tomáš. Novela zákona o odpadech – převod starších aut vyjde dráž. Praha 2008.
Dostupné na WWW: http://www.autoweb.cz/pravni-poradna-bezplatna/novela-zakona-o-odpadechprevod-starsich-aut-vyjde-draz/15913.
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Hlavní cílem právní úpravy je znevýhodnit nákup ojetých vozidel
nesplňujících emisní limity a tak omezit množství škodlivých látek
emitovaných do ovzduší. Dále má vést k omlazení českého vozového
parku, jehož průměrné stáří činí 13,9 let.
Doprava se dle studie Ministerstva životního prostředí, podílí na
emisích pevných částic 34%, na emisích CO2 46% a na emisích NOx 34%
a tím značně zatěžuje životní prostředí a škodí lidskému zdraví.
§ 37e ve svém prvním odstavci stanoví povinnost žadatele o registraci
vybraného použitého vozidla do registru silničních vozidel zaplatit poplatek
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovlaků.
Povinnost zaplatit poplatek se vztahuje pouze k první registraci
použitého vozidla v České republice. Pokud je vozidlo již v České
republice

registrováno,

vztahuje

se

povinnost

poplatku

k první

přeregistraci.
Poplatek se týká vozidel kategorie M1 a N1, tedy osobních a lehkých
užitkových vozidel do 3,5 t. Nevztahuje se však na vozidla vedená
v registru historických vozidel a registru vozidel sportovních.
Poplatek je stanoven v § 37e odst. 2 písm. a) až c) dle mezních hodnot
emisí výfukových plynů, které jsou stanoveny ve zvláštních předpisech48,
ve výši:
- 3.000 Kč v případě splnění emisních hodnot EURO 2,
- 5.000 Kč v případě splnění emisních hodnot EURO 1,
- 10.000 Kč v případě neplnění ani jedné z těchto emisních norem.
Poplatek platí žadatel o registraci vozidla na příslušném obecním
úřadě obce s rozšířenou působností, který má povinnost vystavit potvrzení
o zaplacení obsahující identifikační číslo vozidla nebo číslo karoserie,
popřípadě podvozku.

48

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12//ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti
znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování
ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS; nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových
vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a
z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
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Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí, kterému jsou
poplatky převáděny obecními úřady ke konci následujícího kalendářního
měsíce po vybrání poplatku.
Státní fond životního prostředí je institucí, která získané finanční
prostředky používá na dotace ekologických technologií, jako jsou solární
systémy, tepelná čerpadla a kotle na biomasu.
Z výše uvedeného lze dovodit, že poplatek budou povinni platit
žadatelé o registraci vozidel nesplňujících emisní normu EURO 3.
Emisní norma EURO, je předpisem, který musí plnit všechna vozidla
prodaná v Evropské unii. Tato norma stanoví v době výroby platné emisní
limity výfukových plynů. Cílem norem je postupné snižování emisí
škodlivých látek ve formě výfukových plynů do ovzduší. První normou
EURO byla norma EURO 1, platná od roku 1992, následovala v roce 1996
norma EURO 2, v roce 2000 EURO 3 a od 1. Ledna 2009 je platnou
normou EURO norma EURO 5, norma EURO 6 je připravována na rok
2014.
Orientačně se tedy lze při určení normy EURO platné pro vozidlo řídit
rokem jeho fabrikace.
Poměrně značným problémem však je skutečnost, že majitelé vozidel
tohoto stáří v technickém průkazu vozidla nenajdou normu EURO
výslovně uvedenu. Majitelé těchto vozidel většinou najdou pouze uveden
konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. "83.01C") nebo emisní směrnici
EHS/ES (např. "94/12/ES"). Ojedinělým případem může být i zcela
chybějící uvedení jakéhokoliv údaje. Na tuto situaci se vztahuje § 37e
odst. 2 písm. c), který určuje poplatek pro taková vozidla ve výši 10.000
Kč.
Poplatky lze považovat za vyvratitelné domněnky zákonodárce, a
pokud žadatel unese důkazní břemeno, bude úřadem na základě důkazu
proveden zápis plnění příslušné vyšší normy do technického průkazu. Lze
předpokládat, že v těchto případech budou tato vozidla plnit emisní normu
EURO maximálně o jeden stupeň vyšší.
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Orientační tabulka převodu na normu EURO
EURO 0
(10 000 Kč)

EURO 1
(5000 Kč)

EURO 2
(3000 Kč)

EURO 3
(bez poplatku)

R 15.02

R 83.02 B,C

R 83-03 B,C

R 83.05A

R 15.03

91/441

R 83-04 B,C

98/69A

R 15.04

93/59

94/12

1999/102A

96/44

2001/1A

R 83.01 B,C

96/69

2001/100A

89/458

98/77

2002/80A

R 83.00

10 500

2003/76A

10 500

2006/96A
Tabulka 12: Orientační převody na normu EURO

Zdroj: SOUKUP, Petr. Ekologická daň aneb registrace vozidla v roce 2009. Dostupné na WWW:
http://www.hybrid.cz/clanky/ekologicka-dan-aneb-registrace-vozidla-v-roce-2009.

Původních majitelů vozidel se novela sice nijak nedotýká, může však
komplikovat prodej jejich starého vozidla.
Co se týče běžných majitelů bude se jich zřejmě více dotýkat právní
úprava připravovaná na druhou fázi ekologické daňové reformy, na kterou
se vztahuje další text.

3.6 Připravovaná právní úprava dalších fází EDR
Již za normálních okolností je velice těžko odhadnutelné jakým
směrem se bude právní úprava v oblasti realizace Ekologické daňové
reformy v České republice ubírat.
V období finanční nejistoty klesá pravděpodobnost správnosti výroků
podobného typu ještě výrazněji.
Přesto by měl být představen i návrh právní úpravy, který má reálnou
šanci na úspěch a pokud bude přijat lze očekávat citelné dopady na
většinu společnosti.
Tímto návrhem je Návrh o dani z motorových vozidel.

3.6.1 Návrh zákona o dani z motorových vozidel49

V rámci druhé etapy české ekologické daňové reformy je na období
2010 až 2013 připravován ke schválení Zákon o dani z motorových
49

KUČERA, Zdeněk. Podpoří ekologická daňová reforma rozvoj výroby energií z obnovitelných
zdrojů?, Alternativní energie, 2006, roč. 9, č.1, ISSN 1212-1673.
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vozidel, kterým má být transformována současná silniční daň, která
k dnešnímu dni neobsahuje daň z vozidel využívaných k nekomerčním
účelům, daň z motocyklů a daň z autobusů.

Malý exkurz do historie
Daň z motorových vozidel byla již v minulosti upravena zákonem č.
98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel, zrušeným 1.4.1974, který ve
svém § 7 odst. 1 písm. a), b) určoval roční sazbu pro automobily a
motocykly včetně jiných vozidel s motocyklovým motorem na základě
obsahu válců v rozmezí 150 Kčs u motocyklu s obsahem 50ccm do 1600
Kčs u automobilu s obsahem válců nad 2000ccm.
V § 8 pak byla určena jednotná sazba 900 Kč pro vozidla vyrobená
před 1. Lednem 1952.
V duchu tehdejší doby byla daň progresivně zvyšována odstavcem
pátým § 8 až na pětinásobek sazby, pokud byla vozidla využívána
nestátními socialistickými organizacemi, nebo jinými než socialistickými
organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými pro tuto jejich
činnost.
Dle § 1 odst. 2 zákona č. 98/1964 Sb. dani nepodléhala
- vozidla státních organizací,
- vozidla s obsahem válců pod 50ccm,
- nákladní a jiná užitková vozidla využívající diesel.
Od daně byla na základě § 2 osvobozena také motorová vozidla:
- využívaná zemědělskými, výrobními a spotřebními družstvy,
- diplomatických a konzulárních úřadů cizích států,
- členů diplomatických a konzulárních úřadů,
- mezinárodních organizací a institucí a jejich členů.
Daňová úprava druhého stupně Ekologické daňové reformy dle
dostupných informací plánuje především zohlednit emisi škodlivých látek,
skleníkových plynů a druhy používaného paliva.
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Majitelé vozidel působících největší znečištění životního prostředí mají
být sazbou daně motivováni k obnově a modernizaci vozového parku.
Novou právní úpravou má být tedy dosaženo omlazení vozového
parku, jehož průměrné stáří činí v dnešní době 13,9 let, rozšíření
alternativních paliv v dopravě50 a zvýhodnění hromadné osobní dopravy.
Dále mají být realizovány závazky z Kjótského protokolu51, a tímto
postupem má být dále harmonizována česká daňová soustava se
soustavami zemí Evropské unie.
Předmětem daně by dle stávajících plánů měla být silniční motorová
vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České
republice.
Poplatníkem by dle návrhu měl být subjekt zapsaný v technickém
průkazu vozidla.
Osvobození od daně je spojeno s převážně s ekologickými důvody
z hlediska vlivu provozu vozidla na životní prostředí. Proto mají být dle
stávajícího stavu návrhu osvobozena následující vozidla:
- MHD s výjimkou autobusů,
- osobní linková vnitrostátní doprava a autobusy MHD poháněné
bioplynem52,
- poháněná elektrickým pohonem z vodíkových článků,
- ostatní vozidla spalující bioplyn,
- ostatní vozidla využívající 100% elektrický pohon,
- ostatní vozidla využívající palivové články,
- s hybridním pohonem podporovaným motorem spalujícím CNG, LPG,
nebo 100% biopaliva53. Zde bude navazovat nová úprava spotřební daně
s nulovou sazbou na tyto paliva od poloviny roku 2009.

50

Zemní plyn, vodík a elektřina.

51

CO2 limit pro automobily 120g/km do 2010 a stropy NOx a VOC.

52

Plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z
metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).
53

Základním problémem biopaliv v ČR je skutečnost, že jejich nejrozšířenější druh – palivo E85
(benzin s 85% podílem etanolu) není zatím běžně nabízen čerpacími stanicemi.
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Základ daně pro motocykly je v návrhu určován na základě spotřeby a
emisní normy EURO.
Základ daně pro osobní vozidla zákon navrhuje diferencovat na
základě dvou hledisek:
- Emise CO2 na ujetý kilometr u vozidel registrovaných po 1.5.2004
- zařazení v rámci norem EURO pro dříve registrovaná vozidla.
Na základě environmentální zátěže, kterou lze z výše uvedených
hodnot odvodit jsou rozlišeny sazby daně.
Emise CO2 z vozidla (g/km)
Do 100

Sazba
Benzin

Sazba
Nafta*

Sazba
PM-malus**

0

0

0

101 - 120

800

900

100

121 - 150

1200

1400

200

151 - 165

1600

1900

300

166 - 185

2400

2800

400

186 - 200

3400

3900

500

201 - 220

5000

5800

800

221 - 250

6800

8000

1200

251 - 300

9000

10800

1800

Nad 301

11500

14000

2500

** Sazba zahrnuje "PM-malus"
*** PM-malus je poplatek, který odráží externí náklady způsobené emisemi pevných částic.
Tabulka 13: Navrhované sazby motorové daně pro osobní automobily vyrobené po 1. Květnu 2004
Motory na benzin - rok výroby
Průměrná normovaná
spotřeba paliva na
100 km dle
technického průkazu

1.1.2004 1.5.2004
(platnost
EURO 4)

1.4.2001 1.1.1996 1.1.1993 Starší
31.3.2001
31.12.2003
31.12.1995
(platnost EURO
(platnost
(platnost EURO 1.1.1993
3 v ČR)
EURO 2 v EU)
1 v EU)

Do 6,5 litrů

1 800

2 100

2 800

3 800

4 800

6,5 - 8 litrů

2 400

2 700

3 300

4 300

5 300

8 - 9,5 litrů

3 200

3 500

4 200

5 200

6 200

9,5 - 11 litrů

4 500

4 800

5 500

6 500

7 500

11 - 12,5 litrů

6 500

6 800

7 500

8 500

9 500

12,5 - 14 litrů

8 500

8 800

9 500

10 500

11 500

Nad 14 litrů

10 500

10 800

11 500

12 500

13 500

Tabulka 14: Navrhované sazby motorové daně pro osobní automobily vyrobené před 1. Květnu 2004

Základ daně pro nákladní automobily je v návrhu koncipován dle
hmotnosti nápravy, počtu náprav u návěsů a příslušné emisní normy
EURO následovně.
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Hmotnost
vozidla

EURO 5

EURO 4

EURO 3

EURO 2

EURO 1
a ne-EURO

Do 1 tuny

4400

11000

13750

16500

19800

Nad 1 t do 3,5 t

5200

13000

16250

19500

23400

Nad 3,5 t do 5 t

5800

14500

18125

21750

26100

Nad 5 t do 8 t

6720

16800

21000

25200

30240

Nad 8 t

7200
18000
22500
27000
32400
Tabulka15: Příklad navrhované sazby motorové daně pro nákladní automobily o jedné nápravě

Základ daně pro autobusy je určen na základě jejich délky a emisní
normy EURO.
Délka vozidla
(m)

EURO 5

EURO 46

EURO 3

EURO 2

EURO 1
a ne-EURO

Do 7,5

0

15000

10000

15000

32000

Nad 7,5 do 10,7

0

20000

15000

29000

37000

Nad 10,7 do 13

0

24000

29000

33000

41000

Nad 13

0
30000
35000
39000
47000
Tabulka 16: Příklad navrhované sazby motorové daně pro naftou poháněné autobusy

Souhrnně lze říci, že sazby jsou diferencovány na základě povinnosti
výrobců automobilů v České republice udávat množství emitovaného CO2
na jeden ujetý kilometr a spotřebu v litrech na jedno sto ujetých kilometrů.
U automobilů vyrobených v době, kdy tato povinnost neexistovala, se
přistoupilo k řešení diferenciace sazeb na základě splněné emisní normy
EURO a průměrné spotřeby na sto ujetých kilometrů.
Vyšší sazby pro vozidla se vznětovým motorem jsou zdůvodněna
zvýšenými emisemi pevných částic.
Slevy na dani návrh zákona poskytuje vozidlům, jejichž provoz má
menší dopad na životní prostředí a lidské zdraví.
Jde o osobní naftová vozidla emitující méně než 5mg/km pevných
částic, jejichž majitelé budou osvobozeni od částky označené jako „PMmalus“.
Vozidla s pohonem na LPG, kromě autobusů, mají nárok na 30% slevu
na dani z důvodu nižších environmentálních provozních nákladů.
Osobní a silniční nákladní vozidla s pohonem CNG mají nárok na 80%
slevu dani z důvodu výrazné šetrnosti k životnímu prostředí.
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Pevné částice

snížení o

85 - 90 %

NOx

snížení o

50 - 60 %

HC

Srovnatelné, resp. zvýšení nedosahující limitu

CO

snížení o

CO2

75 - 90 %

snížení o
15 - 30 %
Tabulka 17: Poměr emisí ze spalování CNG a nafty

Pro autobusy vybavené tímto pohonem jsou připravovány zvláštní
sazby.
Hybridní vozidla mají nárok na 60% slevu na dani z důvodu větší
efektivity jejich pohonu, která výrazně snižuje emisi skleníkových plynů.
Pro osobní a lehká užitková vozidla splňující emisní normu EURO 5
může být nárokována sleva ve výši 80%, jelikož norma EURO 5 vede
k výraznému snížení emisí.
Emisní standard

PM (g/km)

NOx (g/km)

Nafta Benzín Nafta Benzín
Euro 2 (1996)

HC (g/km)

HC+NOx (g/km)

CO (g/km)

Benzín

Nafta

Nafta Benzín

-

-

-

0,90

1,00

2,20

-

0,5

0,15

0,2

0,56

0,64

2,30

-

0,25

0,08

0,1

0,30

0,50

1,00

0,005 0,005
0,2
0,06
0,075
0,25
0,50
Tabulka 18 Přehled emisních parametrů EURO osobních vozidel

1,00

0,1

-

Euro 3 (2000)

0,05

Euro 4 (2005)

0,025

Euro 5* (2010)

Nákladní vozidla plnící emisní normu EURO 4 získají 90% slevu na
dani.
Vozidla kombinované dopravy získávají v závislosti na počtu jízd za
zdaňovací období slevu ve výši:
- 90% pří více než 120 jízdách
- 75% při 91 až 120 jízdách
- 50% při 31 až 90 jízdách
- 25% při 31 až 60 jízdách.
Tato

připravovaná

úprava

zřejmě

citelně

zvýší

poptávku

po

automobilech vybavených alternativním, k životnímu prostředí šetrným,
pohonem a povede tak k dalšímu snižování externích nákladů a k plnění
cílů ekologické daňové reformy.
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4 Obchodovatelná emisní povolení v ČR54
Daně a poplatky jsou průběžně odváděné platby. Naproti tomu pro
emisní povolení stát stanoví objem emisních práv, která jsou rozdělena
zdarma či vydražena a zbylý proces probíhá na vzniklém trhu mezi
soukromými subjekty.
Systém záleží na stanovení celkového emisního limitu a jeho rozdělení
na okruh znečišťovatelů. Celkový objem je závislý na politice životního
prostředí daného státu, který rozhodne o přípustném množství emisí
v rámci určitého časového a územního rozhraní. Tyto emise jsou pak
některým ze způsobů rozděleny mezi znečišťovatele, kteří takto získají
určitý počet práv, se kterými mohou dále obchodovat. Každý ze subjektů
je nadále oprávněn k využití statku životního prostředí pouze v míře
stanovené objemem jím držených emisních povolenek. Další emisní práva
získává emitent znečišťujících látek v rámci obchodu s těmito povolenkami
za cenu tvořenou trhem. Emise nad míru povolení jsou sankcionována
formou pokut převyšujících cenu emisních povolení.
Cena emisních povolení hraje roli především v porovnání s náklady na
k životnímu prostředí šetrnější a tedy i na emisní povolenky úspornější
způsob činnosti znečišťovatele.
Hlavní výhodou opatření tohoto druhu je úspora nákladů za
administrativu na straně státu, která by byla nutná pro dosažení
obdobného cíle. Je však nutno přesně určit cíle, jasně nastavit trh
s emisními

povoleními

včetně

formy

obchodování,

transparentní

administrativy a vtělení tohoto celku do právního řádu.
Tímto nástrojem má být dosaženo stanovených cílů v oblasti ochrany
životního prostředí za co nejnižší náklady.
Obchodování s emisními povoleními skleníkových plynů bylo zavedeno
stranami Kjótského protokolu. Lze si však představit obchodování
s povoleními ohledně jiné životní prostředí zatěžující komodity.
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4.1 Systém obchodování s emisními povoleními v ČR
Legislativa Evropské unie vyžadovala zavedení obchodování s těmito
povolenkami na celounijní úrovni v návaznosti na směrnici 2003/87/ES.
Právní řád české republiky se v návaznosti na tuto směrnici rozšířil o
zákon 695/2004 Sb, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů.
Zařízení vyčíslená v příloze páté výše uvedeného zákona, která emitují
skleníkové plyny, je nadále nutno provozovat pouze na základě povolení,
pro jehož vydání ze strany Ministerstva životního prostředí je nutné
prokázat dostatečné předpoklady pro vykazování hodnot měřených emisí.
Následně je zařízení přidělen určitý počet povolení.
Obchodování s povoleními probíhá v určitých fázích. Tou první bylo
rozmezí let 2005 – 2007, po kterém následovala nynější fáze trvající od
roku 2008 do roku 2012, třetí fáze je plánována do roku 2017.
Na každou fázi je stanoven objem povolenek takzvaným národním
alokačním plánem, který je Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento je schvalován vládou a
následně Evropskou komisí.
Vydávání povolenek v objemu stanoveném národním alokačním
plánem provádí Správce registru obchodování s emisními povoleními, jímž
je Operátor trhu s elektřinou a to každý rok k 28.únoru.
Český systém stojí na bezplatném rozdělování povolenek, jejichž
objem však stále musí sledovat emisní cíle České Republiky. Národní
alokační plán počítá každý rok nad objem pro stávající zařízení s rezervou
povolenek pro případná nová zařízení spadající pod regulaci zákona č.
695/2004 Sb.
Oprávnění vtělené do povolenky opravňuje k emisi skleníkových plynů,
které

jsou

vyčteny

v

§2

zákona

výše

uvedeného

zákona

a

charakterizovány v národním alokačním plánu, v ekvivalentu jedné tuny
CO2 pro dané období (jeden rok).
Pokud se provozovateli určitého zařízení nedaří snižovat emise
daného

zařízení

na

limit

jemu

stanovený

přidělenými

emisními
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povolenkami, je pod hrozbou sankce nucen si pro emise překračující
povolenou mez obstarat povolenky na volném trhu, kam jsou povolenky
dodávány ze strany provozovatelů zařízení s emisemi nižšími než činí
objem jim přidělených povolenek.
Každý provozovatel je povinen dále k 30. dubnu každého roku vyřadit
z možného

obchodování

povolenky

o

objemu

jím

emitovaných

skleníkových plynů za minulý kalendářní rok.

4.2 Průběh obchodování s emisními povoleními v ČR
V rámci první fáze národního alokačního plánu bylo v letech 2005 –
2007 České republice přiděleno 291,3 mil. povolenek, kterými bylo pokryto
necelých 60% celkového objemu skleníkových plynů emitovaných v ČR.
Systém bezplatného přidělování stál na hodnotách emisí z let 1999 – 2001
a následoval redukční křivku do roku 2007. Pro nové účastníky byla
vytvořena rezerva o objemu 1%, a dalších 1,5% celkového objemu tvořil
bonus za kogeneraci tepla a elektřiny.
Vzhledem k přebytku v řádu 15 mil. emisních povolenek z první fáze
přidělila Evropská Unie pro druhou fázi České republice 434 mil.
povolenek. Povolenky jsou znovu přidělovány bezplatně na základě
hodnot z let 2005 - 2006 a v roce 2010 mají krýt téměř 62% skleníkových
plynů produkovaných na území České republiky. Nespotřebované rezervy
státu budou prodávány v aukcích. Dnes z podobného prodeje těží
například program Zelená úsporám.

4.3 Vývoj cen na trhu s emisními povoleními v ČR
Od počátku obchodování s emisními povoleními prodělala cena těchto
povolenek doslova jízdu na horské dráze. Na burzách EEX v Lipsku,
EXAA v Grazu, IPE v Londýně a dalších se cena nejprve držela do 25
EUR za tunu CO2, ke konci dubna 2006 se cena vyšplhala na 30 EUR, ke
konci května již činila pouhých 20 EUR. V září 2006 se pohybovala okolo
15 EUR, ke konci roku 2006 činila 6,5 EUR. Tento sestupný trend
pokračoval i v roce 2007 a 2008, kdy v březnu 2008 měla povolenka téměř
nulovou hodnotu.

62
Vývoj v tomto období byl silně poznamenán převisem nabídky nad
poptávkou z důvodu nadhodnocení alokačních plánů některých států,
které v květnu 2006 zveřejnily výši reálného počtu emisních povolení
vzhledem k jejich limitům. Jelikož národní alokační plány končily svou
platnost k 31.12.2007, nebyla možnost jiného, nežli trvajícího sestupného
trendu ceny povolení. K 1.4.2008 byly alokovány povolenky pro období do
roku 2012 a cena se od míst blízko 0 EUR začala pozvolna šplahat.
K 20.3. činila cena jedné t CO2 0,01 EUR, 25.3.2008 již činila 21,89 EUR
za tunu. Dnes (srpen 2009) se cena pohybuje kolem 15 EUR za tunu CO2.

Tabulka 1: Průběh cen emisních povolení
Zdroj: European Energy Exchange. Dostupné na WWW:
http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/Emission%20Rights/EU%20Emission%20Allowances
%20Chart%20%7C%20Spot

5 Biopaliva a jejich danění v dopravě55
Jedním ze základních kamenů společnosti, tak jak ji dnes známe, je
ropa. Předvojem pro její využívání v dnešní míře byl pro svícení používaný
velrybí olej. Cena tohoto tuku však od roku 1845 podléhala silným
výkyvům způsobených nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou na trhu.
Ropný věk začíná těžbou prvního barelu ropy dne 27. srpna 1859
z hloubky 21 metrů. Avšak již druhý vrt v historii byl vrtem suchým a tedy
neúspěšným z důvodu poruchy vrtné hlavice v hloubce 40 metrů.
Americkou těžbu postupně ovládl John Rockefeller, jehož postavení na
trhu bylo v roce 1871 ohroženo nalezištěm ropy v Baku Ludwigem
Nobelem, který se pro odbyt spojil s Rotchildy. Těžba dále celosvětově
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LAURIN, Josef. Uplatnění motorových biopaliv v dopravě, Alternativní energie, 2006, roč. 9,
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rostla a v roce 1909 bylo již 50% ropy využíváno spalovacími motory. Po
zásahu antimonopolního úřadu proti Rockefellerovi v roce 1911 byla jeho
společnost rozdělena a vznikly společnosti jako Exxon, Mobil a Chevron.
V roce 1949 ovládalo sedm společností 80% celosvětových zásob ropy.
V šedesátých letech se těžba přesouvala do arabského světa.
Následovala léta sedmdesátá charakteristická silnými výkyvy cen ropy. Po
roce 1980 se pak cena ropy ustálila na 30 dolarech za barel, což
nastartovalo silný globální rozvoj. Nové století je charakteristické extrémy
ve vývoji cen ropy. Ropa však stále zůstává hlavní globální surovinou.
Na tomto místě je vhodné se znovu vrátit k otázce energetické
návratnosti. Energetická návratnost znamená otázku poměru vložené a
získané energie a umožňuje realistický pohled na biopaliva dle dnešního
stavu.
Index energetické návratnosti ERoEI tradičních paliv
Ropa – počátek těžby

100

Ropa – Texas okolo 1930

60

Ropa – Blízký východ

30

Ropa - ostatní
Zemní plyn
Uhlí – vysoká kvalita

10 - 30
20
10 - 20

Uhlí – nízká kvalita

4 -10

Ropné písky

do 3

Jaderná energie

4-5

Tabulka 19: ERoEI tradičních paliv
Zdroj: CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen, 1. vydání, Praha, 2007, 191 s. ISBN 978-807363-122-2.

Index energetické návratnosti ERoEI alternativních zdrojů energie
Vodní elektrárny

10 - 40

Větrné elektrárny

5 -10

Solární elektrárny
Biopaliva (dle použité technologie)
Zemní plyn
Uhlí – vysoká kvalita

2-5
0,9 - 4
20
10 - 20

Uhlí – nízká kvalita

4 -10

Ropné písky

do 3

Tabulka 20: ERoEI alternativních paliv
Zdroj: CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen, 1. vydání, Praha, 2007, 191 s. ISBN 978-807363-122-2.

Na samém počátku těžby ropy člověk za jeden barel ropy získal
barelů 60 – 100. Po roce 1950 se tento poměr snižuje na 30. Dnešní
alternativní zdroje vykazují spotřebu až 30% energie v rámci těžby a
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dalších produkčních postupů. Produkce biopaliv se vyplácí na místech
s vhodnými klimatickými podmínkami, které umožňují vícenásobnou roční
sklizeň pomocí levné pracovní síly.
Hlavním důvodem pro vyšší míru využívání biopaliv je snaha po menší
závislosti na ropě.
V dnešní době proudí 80% světové ropy z ložisek otevřených před
rokem 1973. V letech šedesátých byla největší ložiska objevena a v letech
sedmdesátých byly uskutečněny největší investice do infrastruktury. Léta
osmdesátá a devadesátá naproti tomu charakterizuje nedostatek investic
do ropné infrastruktury. Důvodem je, že se ložiska z velké části nachází
v politicky nestabilních oblastech, což investory odrazuje. Postupně je tedy
ropa těžena zastaralou technologií. Charakteristický je příklad kyselé
severomořské ropy těžené technologií, která byla náchylná na korozi
působenou kyselostí ropy. Ropa v ložisku byla z tohoto důvodu průměrně
vytěžena z 55%.
Dle dnešních odhadů ropná pole fungují, nebo alespoň fungovala před
světovou finanční krizí, na 95 – 99% kapacity. Již menší výpadky tedy
působily strmé výkyvy ropných trhů. Jako příklad lze uvést situaci, kdy
dočasný výpadek dodávek o objemu 0,50% světové denní produkce
způsobil v roce 2006 zvýšení ceny barelu ropy o 3 dolary.
Nejde však pouze o světové zásoby, nýbrž také o způsobilost
dopravních cest komodity. Dvě třetiny trhu jsou dnes kryty ložisky staršími
dvaceti let. Necelých dvacet velkých projektů, které mají být v brzké době
realizovány, těží z technologie mořských vrtů. Náklady na tento způsob
těžby jsou obrovské a požadují co nejrychlejší dosažení produkčního
maxima. Tato ložiska očekávaná okolo roku 2015 tak budou muset být při
stávajícím stavu technologie co nejrychleji vytěžena a proto je okolo roku
2025 očekáván opětovný pokles produkce.
Rizikům, která z nepříznivého vývoje této situace plynou lze mimo jiné
předcházet spotřebou jiné komodity. V ideálním případě komodity
obnovitelné. Touto komoditou mohou být za určitých předpokladů
biopaliva.
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5.1 Historie používání biopaliv v ČR
Biopaliva se u nás začala vyrábět a prodávat po první světové válce.
Nejrozšířenější byla směs Dynakol (50% etanol, 30% benzen, 20%
benzin). Do roku 1932 konkuroval tento produkt běžnému benzinu.
V období 1926 až 1936 byla v tehdejším Československu uzákoněna
povinnost přimíchávání 20% bezvodného etanolu do benzinu. Na vrcholu
tohoto procesu bylo ročně takto smícháno zhruba 50.000 t etanolu.
Fáze míšení různých složek s benzinem u nás končí počátkem
padesátých let minulého století.
V roce 1992 byl zahájen tzv. Oleoprogram, což byl státem dotovaný
program míšení složek do motorových paliv. Programem měl být zajištěn
odbyt řepkových olejů v rámci cíleného osazování polí řepkou olejnou.
Tato podpora měla do roku 1996 formu návratných finančních výpomocí
na výstavbu a nákup technologií pro umožnění míšení složky MEŘO do
motorové nafty v rozsahu 30% od roku 1997. Složka MEŘO měla více
dotačních pramenů, kterými byli dotace 4.688 Kč za tunu řepkového
semena, osvobození MEŘO od spotřební daně a do konce roku 2005
sazba DPH ve výši 5%. Tímto způsobem bylo v ČR vyráběno a prodáváno
od roku 1999 zhruba 170 až 260 tis. tun směsné motorové nafty ročně,
což tvořilo 1,6% celkové spotřeby motorových paliv v české republice.
Směsnou naftu nabízelo zhruba 500 čerpacích stanic a její výhoda
spočívala především v o cca 2 Kč nižší ceně oproti ropné naftě.
Příznivý vývoj složky MEŘO skončil vstupem České republiky do
Evropské unie a s ním spojenými změnami sazby daně DPH z 5 na 19% a
zrušením dotací pro výrobu této složky. Jediným zvýhodněním zůstala
snížená sazba spotřební daně. Směsná motorová nafta je nakonec
z hromadného prodeje stažena k 1. květnu 2004, výroba však pokračuje a
vývoz do SRN lze považovat za ekonomicky výhodný.
Dalším krokem bylo zvýšení spotřební daně směsné nafty z 6.866
Kč/1.000 l na 9.950 Kč/1000 l, tedy na úroveň fosilní motorové nafty, na
který záhy reagoval zákon č. 38/2008 Sb., kterým byla sazba spotřební
daně opět snížena na úroveň 6.866 Kč/ 1.000 l. Trh s tímto produktem
tedy znovu ožívá.
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5.2 Aktuální vývoj v oblasti biopaliv v ČR
Dne 11.8.2009 prezidnet podepsal novelu zákona č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, ve které je zpracován
Víceletý program dalšího uplatnění biopaliv v dopravě.
Tento program navazuje na cíle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/30/ES, která se zabývá podporou biopaliv v dopravě a stanoví
hranici nahrazení 5,75% fosilních paliv v dopravě palivy alternativními
k roku 2010. Tento cíl je mezistupněm dosažení hranice 10% v roce 2020.
Tyto cíle nebude možno splnit bez plného daňového zvýhodnění biopaliv.
Novela byla přijata i přes současné přehodnocování doposud
pozitivních stanovisek vůči biopalivům první generace.
Novela

přináší

citelné

daňové

zvýhodnění

vysokoprocentních

palivových směsí, bez kterého by tyto nebyly konkurenceschopné.
Důvodem jsou vyšší produkční náklady, kdy je cena v případě lihu
v porovnání s benzinem o zhruba 7 Kč/l a v případě metylesterů
v porovnání s naftou o 9 Kč/l vyšší a dále nižší energetický obsah těchto
paliv.
Novela dále navazuje na zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů, který je základní právní úpravou pro využívání
biopaliv, když ve svém § 3a

stanoví povinnost definovaných osob56

zajistit, aby v pohonných hmotách pro dopravní účely, které vyrobí pro
český trh, nebo dovezou z jiného státu Evropské unie, byl přítomen
stanovený obsah minimálního množství biopaliv o stanoveném objemu pro
rok 2009 v případě benzinu ve výši 3,5%, v případě nafty pak 4,5%. Je
třeba dodat, že dle stavu dnešního poznání není třeba do objemu 5%
bioložky nijak upravovat pohonné jednotky.
Uvedené osoby mají dále povinnost vést oddělenou evidenci přijatých,
vyrobených a vyskladněných paliv (fosilních i biopaliv). Tuto evidenci musí
uzavřít ke konci kalendářního roku a v tomto období odevzdat celnímu
úřadu i Hlášením o splnění povinnosti uvedení minimálního množství
56

Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na daňové území
České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie.
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biopaliva do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění
povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové

území

České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do
volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie. Údaje
v Hlášení musí být přesné na jedno desetinné místo procent objemu.
Tyto povinnosti se nevztahují na paliva uváděná do oběhu ze státních
hmotných rezerv.
Při dovozu pohonných hmot je nutno oznámit příslušnému celnímu
úřadu na příslušném formuláři především informace o dovezeném palivu a
v něm obsažených biosložek, aby celní ředitelství mohlo odebrat případný
vzorek a porovnat ho s celní deklarací.
Pokud dotyčná osoba nedodá za kalendářní rok do volného daňového
oběhu povinné minimální množství biopaliv, zaplatí poplatek z objemu
biopaliv, která byla povinna do volného daňového oběhu dodat.
Poplatek činí i v případech nesprávných údajů v hlášení, nebo
v případě neodevzdání hlášení, 75 Kč/l biopaliva a je splatný ve lhůtě pro
podání hlášení. Poplatek je příjmem státního rozpočtu.
Vzhledem k indikativnímu cíli nahrazení 10% spotřebovávaných
fosilních paliv biosložkou do roku 2020 a na druhou stranu k hranici 5%
možného podílu biosložky v palivu pro konvenční motory, je nutno vytvořit
tržní prostor pro vysokoprocentní a čistá biopaliva. V tuto chvíli se jedinou
možností jeví plné daňové zvýhodnění těchto paliv.
Novela vychází ze čtyř níže popsaných variant, které se nejvíce
dotýkají:
-

zemědělců pěstujících plodiny pro produkci biopaliv první generace,
jejichž cena nejspíše vzroste,

-

výrobců lihu pro paliva E85 a E9557, jehož cena taktéž vzroste,

-

výrobci metylesterů rostlinných olejů jako paliva čistého nebo
využitého pro směsnou naftu,

-

konečných spotřebitelů, kteří získají další alternativu ekologického
paliva,

57

Palivo s 5% podílem benzínu
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-

cen potravin, které protínají řetězec plodin využívaných pro výrobu
biopaliv.

5.2.1 Tři výchozí varianty novely
První variantou je tzv. nulová, která rozpracovává vývoj bez daňového
zvýhodnění biopaliv první i druhé generace. Popisuje zvyšování povinně
přimíchávaného podílu biopaliv do paliv fosilních a danění biopaliv dle
typu motoru, pro který by byla určena. Tato varianta však netvoří
potřebnou poptávku po čistých biopalivech, zvyšuje cenu paliv s povinným
podílem přimíchávané biosložky a tvoří možné technické problémy při
nutném

přimíchávání

ve

výši

10%

objemu.

Aby

byla

paliva

konkurenceschopná, bylo by nutno zavést státní podporu v následující
výši.
Biopalivo

Nutná výše podpory (Kč/l)

Bionafta

10,81

Směsná nafta

3,62

E85

10,44

E95

11,62

Čistý rostlinný olej

10,05

Bioplyn

Osvobozen od spotřební daně
Tabulka 21: Výše nutných podpor
Zdroj: Důvodová zpráva k novele Zk. č. 353/2003 Sb.

Varianta druhá plně daňově zvýhodňuje vysokoprocentní palivové
směsi biopaliv s palivy fosilními a čistá biopaliva. Nízkoprocentní směsi
ponechává

bez

zvýhodnění.

Tímto

způsobem

je

zajištěna

konkurenceschopnost vyjmenovaných paliv. Vysokoprocentní směsi lihu
s benzinem E85 a E95 jsou zvýhodněny systémem vracení spotřební
daně, osvobození bionafty a čistých rostlinných olejů od spotřební daně
těží z již dříve fungujícího systému. Osvobození bioplynu od spotřební
daně má zaručit jeho konkurenceschopnost s plynem zemním.
Třetí varianta stojí na osvobození bionafty a čistých rostlinných olejů od
spotřební daně, vracení spotřební daně z podílu biosložky u lihové směsi
E85, ale na rozdíl od varianty druhé osvobozuje pilotní projekty zabývající
se směsí E95 od spotřební daně. Bioplyn je od spotřební daně zcela
osvobozen. Tímto postupem má být zajištěna konkurenceschopnost
čistých biopaliv a vysokoprocentních palivových směsí. Osvobození směsi

69
E95 od spotřební daně je umožněno z důvodu omezeného počtu a nutné
registrace těchto projektů.
Varianta Varianta Varianta
1
2
3
Ceny PHM

0

-

0

Vliv na zaměstnanost – venkov

+

++

++

Vliv na ceny potravin

-

--

--

Prostor pro využití biopaliv

--

++

++

Dopad na spotřební daň
v rámci státního rozpoočtu

0

-

-

Tabulka 22: Porovnání jednotlivých variant

5.2.2 Konečná podoba novely
Z pohledu životního prostředí jsou nejdůležitějšími následující body:
-

v rámci pilotních projektů je od spotřební daně osvobozena palivová
směs E9558, proto pilotní projekty budou podléhat schválení ze
strany Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí, které
udělí zvláštní povolení pro přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od spotřební daně,

-

od spotřební daně osvobozena jsou biopaliva druhé generace,
vyrobená z biomasy a bioodpadů, které jsou v potravinovém řetězci
nevyužitelné,

-

osvobozuje od daně čisté metylestery mastných kyselin, čisté
rostlinné oleje a zkapalněný bioplyn,

-

jsou upřesněny definice směsi motorové nafty s biosložkou59, a
definice směsí benzinu s lihem kvasným bezvodným v palivových
směsích E8560 a E9561,

-

zavádí sazbu pro palivo E85 ve volném oběhu ve výší 11 840
Kč/1000l a pro palivo E95, které se dostane do režimu mimo od
daně osvobozených pilotních projektů, ve výši 9 950Kč/1000l

58

Směs s maximálně 95% lihu kvasného bezvodného zvláštně denaturalizovaného s fosilní
složkou – tuto směs nelze vyrábět z lihu obecně denaturalizovaného.
59

Mastné kyseliny uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99.

60

Upravena normou ČSN 65 6512.

61

Upravena normou 4SN 65 6513.

70
-

osobě, která uvádí do volného daňového oběhu palivo E85 je
umožněno uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z podílu lihu
kvasného bezvodného denaturovaného zvláštně nebo obecně,
který je obsažen ve směsi,

5.2.3 Sporné otázky biopaliv

Jde jednak o možný negativní vliv na ceny komodit v potravinovém
řetězci, kdy zpráva Světové banky uvádí, že produkce biopaliv dle
dnešních výrobních postupů může zvýšit cenu těchto komodit až o 75%.
Dalším bodem je otázka uhlíkové bilance. Je skutečností, že obsah
uhlíku v etanolu je v porovnání s benzínem o zhruba 33% nižší, tato
hodnota ovšem koliduje s o 35% nižší výhřevností lihu, která má za
následek konečnou vyšší spotřebu paliv na bázi lihu. Uhlík obsažený
v bioetanolu i uhlík uvolňovaný procesem kvašení při uvolnění pouze
vyrovnává bilanci s uhlíkem, který rostlina v procesu růstu z atmosféry
poutala. Mimo tuto bilanci již leží teplo nutné pro oddělení lihu z roztoku a
další faktory ovlivněné zvoleným výrobním procesem.
Kód
nomenklatury

Typ

2710

motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty
benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova 11 840Kč/1000 l
do 0,013g/l včetně

Sazba daně

motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty
benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova 13 710Kč/1000 l
nad 0,013g/l

2711

střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b)

9950Kč/1000 l

těžké topné oleje podle §45 odst. 1 písm. c)

472Kč/t

odpadní oleje podle §45 odst. 1 písm. d)

660Kč/1000 l

zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e)

3933Kč/t

zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. f)

0Kč/t

zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g)

1290Kč/t

Tabulka 23: Aktuální sazby daně z minerálních olejů
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

6 Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE62
Dalším nástrojem snižování emisí CO2 v České republice je zákon č.
180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
který vstoupil v platnost 1.srpna 2005.
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Obnovitelných zdrojů energie
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Cílem zákona je vytvoření podmínek pro splnění cíle ve fromě podílu
elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České
republice ve výši 8%.
Hlavním subjektem těchto opatření je Energetický regulační úřad, který
každoročně stanový výkupní ceny a zelené bonusy pro obnovitelné zdroje
s platností na kalendářní rok dopředu ve svém cenovém rozhodnutí.

Zdroj energie / Datum uvedení do provozu

Výkupní ceny elektřiny dodané do Zelené bonusy v Kč za
sítě v Kč za 1 MWh
1 MWh

Malé vodní elektrárny

VT

NT

VT

NT

2 700

3 800

2 150

1 260

1 700

890

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007

2 540

3 800

1 910

1 100

1 700

650

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005
včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna

2 300

3 470

1 715

860

1 370

455

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem
2005

1 790

2 700

1 335

350

600
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Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1.
lednu 2008 včetně

4490

2950

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1.
lednu 2008 včetně

3460

1920

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1.
lednu 2008 včetně

2570

1030

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1. lednem 2008

3820

2280

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1. lednem 2008

3130

1590

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1. lednem 2008

2480

940

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv

-

1350

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv

-

690

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách
po 1. lednu 2008 včetně

Biomasa

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv

-

40

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv

-

1620

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv

-

960

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv

-

310

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1

4 120

2 580

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2

3 550

2 010

Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po 1. lednu 2006

2 420

880

Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005

2 730

1 190

Bioplyn, skládkový a důlní plyn

Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před 1. lednem 2004

2 840

1 300

Spalování důlního plynu z uzavřených dolů

2 420

880

Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2009 včetně

2 340

1 630

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

2 550

1 840

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007

2 620

1 910

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006

2 670

1 960

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

2 930

2 220

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004

3 070

2 360

Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004

3 410

2 700

Větrné elektrárny

72
Geotermálné energie
Výroba elektřiny využitím geotermální energie

4 500

3 140

Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30 kW včetně

12
890

11
910

Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30 kW

12
790

11
810

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince
2008

13
730

12
750

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince
2007

14
080

13
100

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006
Tabulka 24: Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2009
Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008

6 710

5 730

Sluneční záření

Energetický regulační úřad má dále povinnost k 30.červnu každého
roku zveřejnit statistiku vývoje na poli produkce elektřiny z obnovitelných
zdrojů, ze které vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu analýzu
plnění indikativních cílů, na což následně ERU63 reaguje případnou
úpravou výkupních cen a zelených bonusů.
Výkupní ceny, které jsou určeny uvedením zařízení do provozu, jsou
pak diferencovány dle nákladů na produkci elektřiny dotyčným zařízením.
Ceny však nikdy nesmí porušit hranici maximálního snížení výkupní ceny
na hodnotu 95% výkupní ceny za předešlý rok.
Zákon tedy kombinuje pevné výkupní ceny a systém zelených bonusů.
Přikloní-li se výrobce elektřiny k variantě pevné výkupní ceny, pak dodává
elektřinu provozovateli distribuční soustavy. Při volbě zelených bonusů si
výrobce elektřiny nejprve musí na trhu najít odběratele této elektřiny a
k tržní ceně elektřiny obdrží od provozovatele distribuční soustavy zelený
bonus. Výsledná částka by měla zpravidla překročit pevnou výkupní cenu.
Právo na zelený bonus má i osoba, která vyrobenou elektřinu sama
spotřebuje. Bonus zde uhradí provozovatel distribuční soustavy na jehož
území zařízení leží.
S životním prostředím kolidující je podpora důlního plynu z uzavřených
dolů, která byla doplněna do výše zmíněného zákona až následně. Při
úniku tohoto plynu hrozí exploze a emise metanu, jednoho z nejsilnějších
skleníkových plynů, do ovzduší. Tuto podporu směrnice 2009/28/ES nikde
nezmiňuje.
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V návaznosti na úpravu tohoto zákona je vhodné se vyjádřit
k aktuálním

obavám

o

citelný

pokles

výkupních

cen

elektřiny

z fotovoltaických elektráren.
Náklady na podporu fotovoltaiky by se v roce 2009 měla pohybovat
v rozmezí 0,8 – 1,2 mld. Kč, v roce 2010 by pak podpora měla činit 2 – 4
mld. Kč. Pokud by byly výkupní ceny skutečně sníženy lze náklady na
podporu snížit o 20 – 30%. Na tyto náklady má kromě instalovaného
výkonu vliv i vývoj cen realizace slunečních elektráren, výše výkupních
cen a cena silové energie v okamžiku napájení elektřiny z FV64 elektráren
do sítě.
Hodnota instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v ČR dosáhla
v roce 2008 hodnoty 50 MWp, letos je očekáváno 80 – 150 MWp(k 1.
Srpnu 2009 činí přírůstek zhruba 30 MWp). Růst instalovaného výkonu lze
přičítat hlavně klesajícím nákladům na stavbu FV elektráren, které
meziročně klesly o zhruba 20% a lze očekávat další pokles v řádu 5% p.a.
Z tohoto důvodu by mohly investice do FV elektráren v příštím roce být i
přes snížené výkupní ceny stejně výhodné jako v roce letošním,

Tabulka 25: Průběh instalovaného výkonu FV elektráren v ČR
Zdroj: BECHNÍK, Bronislav. Lze očekávat výrazný pokles výkupních cen elektřiny z FV elektráren pro rok 2010?
Praha 2009. Dostupné na WWW: http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5861.

V příštím roce lze očekávat pokles výkupní ceny elektřiny z FV
elektráren nad 30 kWp o zhruba 5% (hranice 5% je také zákonem č.
180/2005 Sb. určena jako maximální a proto by pro větší snížení
výkupních cen muselo dojít ke změně zákona). V Německu je očekáváno
snížení výkupní ceny o 8 – 9%. Na druhou stranu by bylo vhodné se
64

Fotovolaická
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zamyslet

nad

rozdílným

přístupem

k elektřině

vyprodukované

FV

elektrárnami s instalovaným výkonem do 30 kWp a preferovat střešní
instalace nebo umožnit odpočet DPH na střešních instalacích rodinných
domů.
Nutná novela zákona č. 180/2005 Sb., která by následovala novelizaci
směrnice 2003/87/ES směrnicí 2009/28/ES o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic
2001/77/ES a 2003/30/ES, byla sice nastartována, ale pádem vlády byla
velice omezena možnost jejího včasného přijetí.
Dalším nástrojem jak snížit rentabilitu slunečních elektráren je možnost
zkrácení doby podpory FV elektráren z nynějších 20 na 15 let. Z dikce
zákona lze i dedukovat kompetenci ERU k tomuto kroku.
V roce 2011 budou zřejmě silněji sníženy výkupní ceny elektřiny a
dojde k silnější diferenciaci dle instalovaného výkonu. Jelikož však
směrnice 2009/28/ES preferuje instalace na budovách nelze tento trend
zcela vztáhnout na střešní instalace. U velkých instalací je některými lidmi
z oboru očekáván pokles výkupních cen až o 30%.
V rámci volného trhu EU lze dále očekávat vyrovnání investičních
nákladů, což otvírá cestu českým firmám, pokud opadne zájem
zahraničních dodavatelů, kteří dnes na území České republiky dosahují
vyšších příjmů než za stejné služby v jiných zemích EU.
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7 Závěr
Závěrem bych chtěl krátce upozornit na možné výsledky, vlivy a
dopady ekologické daňové reformy.

7.1 Možné výsledky Ekologické daňové reformy65
Základní myšlenka ekologické daňové reformy je velice lákavá.
Restrukturalizací daňové soustavy jsou řešeny problémy stále silnějšího
znečištění životního prostředí a zvyšující se nezaměstnanosti.
V záři těchto pozitivních efektů však vzniká riziko snadného přehlédnutí
možných negativních aspektů, které mohou nastat dodatečně v důsledku
nesprávných kroků v rámci tohoto procesu.
Na tomto místě je zřejmě dobrý okamžik si některé tyto problémy
načrtnout.

7.1.1 Určení
externích
66
prostředí

nákladů

z poškození

životního

Výchozím snahou ekologických daní je pokrýt národohospodářské
náklady vzniklé spotřebou zdroje životní prostředí. Tyto náklady však
nejsou známé a velice obtížně zjistitelné, jelikož doposud žádný trh
s produktem „životní prostředí“ neexistoval.
V německé literatuře67 lze najít propočty externích nákladů pohybující
se v rozmezí od 123 miliard Marek až po jeden bilion Marek. Je tedy vidět,
že cenu životního prostředí je téměř nemožné určit. Jelikož však bez
ekologických daní tyto náklady nelze pokrývat je nutné na zavedení těchto
daní nahlížet jako na alespoň částečné zmírnění externích nákladů.
Přiměřenost daní bude zřejmě možné určit až zpětně.
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DECKER, Nina. Die ökologische Steuerreform – Möglichkeiten und Probleme sowie die konkrete
Ausgestaltung in Deutschland, Grin Verlag, München, 2000. 25 s. ISBN 978-3-638-96070-0.
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Kalkulace externích nákladů68 Sira Nicholase Sterna, bývalého
ekonoma Britské státní pokladny, byla rozpracována do nákladové křivky
společnosti McKinsey & Company

Tabulka 26: Nákladová křivka společnosti McKinsey & Company
Zdroj: ENKVIST, Per-Anders; NAUCLÉR, Tomas; ROSANDER, Jerker. A cost curve for greenhouse gas
reduction. 2007. Dostupné na WWW: http://www.epa.gov/air/caaac/coaltech/2007_05_mckinsey.pdf.

Sir Nicholas Stern vychází ve svém modelu ze zvýšení globální teploty
o tři stupně Celsia. Takovýto vývoj dle Sterna povede ke snížení
globálního HDP o 20%. Již dnešní výkyvy počasí stojí údajně 1%
globálního HDP ročně. Zvýšením teplot o 2 až 3 stupně Celsia bude stát
až 3% HDP ročně. Kvůli záplavám a suchům může přijít o domovy až 200
milionů lidí, převážně v rozvojových zemích.
Dle studie je ročně do atmosféry vypuštěno 45 miliard tun CO2, z toho
pouze polovinu je schopna pohltit příroda. Výpočty dochází k ohodnocení
škod způsobených vypuštěním jedné tuny CO2 ve výši 84 USD.

Dle

studie lze emise účinně globálně snižovat náklady 25 USD/t CO2, což
znamená zhruba 1% HDP a proces přechodu na nízkouhlíkovou ekonomii
by tak do roku 2050 mohl přinést 2,5 bilion USD ročně. Podmínkou však je
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snížení emisí o 25% dnešní úrovně do roku 2050. Klimatickou stabilitu by
však přineslo až snížení o 80% dnešní úrovně.

7.1.2 Vliv na mezinárodní konkurenceschopnost69
V otevřeně koncipovaném národním hospodářství jsou nabízeny a
prodávány produkty a služby, přičemž se koná i mezinárodní výměna
tohoto zboží. Národní ekologické daně by tak mohly vést k znevýhodnění
domácích producentů.
Z toho důvodu vyvstávají dvě otázky:
A)

Je možné danit importy a exporty?

Částečně zřejmě ano. Není velkým problémem podrobit dani
importované nerostné zdroje. Těžká však zřejmě bude situace danění
produktů z cizích států, na jejichž produkci byly nerostné zdroje užity. Pro
tento případ by bylo nutné na importované zboží zavést daň na
energeticky náročné produkty a na druhé straně export takovýchto statků
od daně osvobodit70.
B)

Sníží se mezinárodní konkurenceschopnost?

Skrze ekologické daně je národní hospodářství vystaveno většímu
zatížení. Otázka nad konkurenceschopností má z různých zorných úhlů
různé odpovědi.
Jestliže nahlížíme pouze na jednotlivá hospodářská odvětví, pak se
především v energeticky náročném sektoru mohou objevit negativní efekty
vyvolané vysokým daňovým zatížením, které v rámci ekologické daňové
reformy nejsou vyváženy snížením vedlejších mzdových nákladů, jelikož
v tomto sektoru není zaměstnán dostatečně velký počet lidí.
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7.1.3 Vliv na trh práce71
Vliv na trh práce patří k nejsilněji diskutovaným oblastem ekologické
daňové reformy, jelikož přímo ovlivňuje nejširší veřejnost. Dle názoru
mnoha je ekologická daňová reforma neopakovatelnou možností pro trh
práce. Pro kritiky je právě tento bod velkým rizikem reformy.
Skutečností je, že faktor lidské práce čelí díky ekologické daňové
reformě menšímu daňovému zatížení díky snížení vedlejších mzdových
nákladů, čímž však na druhou stranu přímo nevznikají nová pracovní
místa.
Nová

pracovní

místa

jsou

očekávána

až

jako

výsledek

restrukturalizace, v jejímž procesu budou mít podniky a zřejmě i
domácnosti již v předstihu snahu modernizovat svá zařízení a vyhnout se
tak

očekávanému

daňovému

zatížení.

V dotyčných

odvětvích

hospodářství tak vznikne poptávka po pracovní síle ve snaze krýt
poptávku po službách a produktech. Otázkou však je, jak dlouho tento
trend potrvá, popřípadě jeho možný vývoz do zahraničí, kdy ve státech,
které ekologické daně teprve zavádí, vznikne poptávka po těchto
technologiích. Finanční prostředky z exportu by tak mohly být investovány
na domácím trhu, což by mohlo pomoci i podnikům působícím v jiných
oblastech průmyslu.
Jiným pozitivním efektem by mohla být zvýšená poptávka po opravách
zařízení, kdy produkce nových zařízení bude zřejmě dražší než
vynaložená lidská práce na jejich opravu. Na druhou stranu při stoupající
ceně produkce existuje reálné riziko přesunu výroby do zahraničí a ztráta
pracovních míst. Trend by bylo také možné udržet stále stoupajícími
sazbami daně, avšak za cenu stále stoupajícího daňového zatížení.
Na celý tento bod je dále nutné nahlížet v rámci dnešní situace na trhu
práce v rámci světové finanční situace.
Je nutno zmínit, že převážná většina posudků ekologické daňové
reformy považuje pozitivní efekty za výrazně silnější, nežli efekty
negativní.
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7.1.4 Vliv na světové hospodářství72
Ekologické daně vedou k citelnému zdražení nerostných surovin a
statku přírody, což se promítá do celého hospodářského cyklu a končí u
zvýšení ceny jednotlivých produktů. Jelikož změny ve výrobních
postupech a zařízeních žádají čas a investice, je nutno s dočasným
zdražením počítat. Dle modelu rovnováhy nabídky a poptávky nabídka po
těchto produktech klesne a konzumenti změní své spotřební návyky ve
prospěch levnějšího zboží. Nabízející budou nuceni přejít na k životnímu
prostředí šetrnější výrobní procesy, aby snížili své daňové zatížení a
náklady. Tento vývoj je však jedním z cílů ekologické daňové reformy.
Na druhou stranu mají být z daňových příjmů sníženy vedlejší mzdové
náklady, což by mělo mít ten důsledek, že z daní vybrané prostředky
přitečou ke konzumentům z jiné strany. Pod tímto vlivem učiní zřejmě
kupující nová rozhodnutí v rámci nákupu statků, jelikož budou mít
k dispozici větší část svých výdělků lze očekávat zvýšenou poptávku po
dražším zboží.
Tak je možné, že konečný výsledek bude shodný se situací před
zavedením ekologických daní, čímž by však ekologická daňová reforma
nesplnila svou ekologicko - řídící funkci. Došlo by k pouhému přesunu
daňového zatížení z faktoru lidské práce na oblast spotřeby životního
prostředí. Konečný rozsah této reakce bude ovšem závislý na reakci na
poli nabídky a poptávky, kterou je velice těžké odhadnout.

7.2 Vliv EDR na vyspělé průmyslové státy 73
Průmyslové státy jsou s odstupem největšími konzumenty přírodních
zdrojů na jednoho obyvatele. Proto se právě v těchto státech jeví zavedení
efektivního instrumentu ke snížení spotřeby těchto zdrojů jako nejnutnější,
nejlépe politicky realizovatelné a realisticky finančně únosné.
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Jestliže postupné zavádění výnosově neutrálních ekologických daní
ještě navíc představuje možné ekonomické přínosy, poté by žádný
z těchto států neměl tento dlouhodobý proces odmítnout.
V bývalých komunistických zemích Evropy byly udržovány velmi nízké
ceny energií a surovin a proto bylo prvním krokem po převratu zvýšení
cen motorových paliv, elektřiny a pitné vody. Tento cenový „šok“ bylo
samozřejmě nutné určitou dobu zpracovávat avšak nejpozději v dnešní
době by žádný z těchto států neměl využívat tohoto argumentu.
Další obtíže lze očekávat ze strany Spojených Států Amerických,
jejichž kultura a ekonomika je postavena na neomezené mobilitě. Proto je
zvyšování cen energií vždy politicky poměrně složitým krokem, ke kterému
se dle všeho na federální úrovni nová americká administrativa odhodlala.

7.3 Vliv EDR na rozvojové státy74
Z globálního hlediska je dnes většina rozvojových zemí exportéry
surovin a zároveň dlužníky. Tyto dvě složky jsou spolu poměrně
komplikovaně spojeny. Splácení dluhů totiž nutí tyto země dodávat čím dál
více surovin na trh, což vede k pádu cen těchto surovin, a dále k ještě
větším dodávkám surovin na trh za účelem udržení určité úrovně tržeb.
Tento proces lze znázornit následujícími grafy:

Tabulka 27: Cenový index Minerálů a Kovů 1960-2001
Zdroj: Worldwatch Institute. State of the World 2003. Dostupné na WWW:
http://www.worldwatch.org/system/files/ESW300.pdf.
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Tabulka 28: Vývoj ceny surovin a dluhů rozvojových zemí
Zdroj: Worldwatch Institute. State of the World 1990. Dostupné na WWW:
http://www.worldwatch.org/book/export/html/1029.

Pokud se komplexně zamyslíme, dojdeme k závěru, že jakýkoliv propad
poptávky po surovinách ze strany průmyslových států bude mít závažný
dopad na státy rozvojové.
Lze si tedy klást následující otázky:
1) Pokud bude ekologická daňová reforma zavedena pouze
v industriálních státech, jaký dopad lze očekávat na:
1A) rozvojové státy importující suroviny?
Zavedení ekologických daní v průmyslových zemích bude mít zásadní
vliv na dlouhodobý propad poptávky po surovinách podléhajících dani.
Z tohoto důvodu lze reálně očekávat propad cen těchto surovin na
světovém trhu.
Pro rozvojové státy, které jsou importéry těchto surovin, by tato situace
mohla znamenat vylepšení celkové platební bilance. Peníze, které musely
být do tohoto okamžiku užity pro nákup surovin, mohou být nyní využity
pro uspokojení jiných potřeb. Jestliže by v tento okamžik tytou státy
investovali do technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů jako je
sluneční energie, pro kterou jsou ideálně situovány, a zlepšení efektivity
využívání nerostných zdrojů, které budou vyvinuty v industriálních zemích
z důvodu stoupající ceny surovin, pak lze jednoznačně vidět pozitivní
efekt.
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1B) rozvojové státy exportující suroviny?
Situace

rozvojových

zemí

vyvážejících

suroviny,

které

budou

v průmyslových zemích podléhat ekologickým daním, se zásadně liší.
Pokles poptávky a následující propad ceny surovin na světových trzích
povede k citelnému propadu tržeb z exportu a tyto země tedy většinou
přijdou o velkou, v některých případech i zásadní část, svých příjmů.
Nadějí těchto zemí by byla pomalu padající poptávka po tradičních
surovinách a zvyšující se poptávka po více zušlechtěných surovinách,
které by podléhaly menšímu nebo žádnému clu.
Je nutné si uvědomit, že těžba a prodej vlastních surovin není
z dlouhodobého hlediska udržitelnou cestou rozvoje. Pro rozvojové země
je jejich nejdůležitějším a zároveň obnovitelným zdrojem jejich pracovní
síla, přesto se však právě tyto země soustředí na těžbu neobnovitelných
zdrojů. Je nutné tyto rozvojové země vést a napomáhat jim k investicím do
budoucích obchodních možností.
2)

Pokud

bude

ekologická

daňová

reforma

zavedena

v průmyslových i rozvojových zemích, jaký dopad lze pak očekávat
na:
2A) rozvojové státy importující suroviny?
Jestliže se nebudeme zabývat všemi vlivy na životní prostředí lze daně
na importované suroviny srovnat s cly. Je tedy zvyšována cena
importovaného zboží, stlačována poptávka a konečně i vylepšena platební
bilance těchto zemí. Na druhou stranu daně na importované zboží mohou
vyprovokovat podobný postup na straně států exportující suroviny do
těchto zemí.
Jestliže však hovoříme o ekologických daních jako o instrumentu, je
důvodem těchto kroků nikoliv vylepšení platební bilance, ale zatížení
negativních efektů ze spotřeby surovin.
Ve skutečnosti lze v těchto rozvojových zemích očekávat silné státní
dotace na vodu, elektřinu a motorová paliva i přes skutečnost, nebo
možná naopak právě z důvodu, že si automobily a elektrické spotřebiče
může dovolit jen malá část populace. Tento krok lze považovat za zcela
chybný, jelikož za importované zboží je většinou placeno „tvrdou“ měnou a
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vynaložené peníze na státní subvence je třeba získávat zpět pomocí
zvyšování daňové zátěže obyvatelstva. Tento postup tak vede k větší
nezaměstnanosti a neefektivnímu hospodářství.
Avšak právě například zdanění motorových paliv by vedlo ke snížení
automobilového provozu ve městech jako je Kairo, Lagos, Sao Paolo, ke
stabilizaci příjmů státního rozpočtu a možnosti importu jiného kvalitního
zboží namísto paliv.
Zkráceně by tedy ekologická daňová reforma mohla být pro tyto státy
ekonomickou a ekologickou záchranou. Samozřejmě nelze očekávat
hladké politické přijetí takovýchto opatření, jelikož politická a společenská
elita těchto států by vlastně převážně omezovala sama sebe.
2B) rozvojové státy exportující suroviny?
Ekologická daňová reforma zavedená v těchto státech povede ke
zvýšení cen surovin na domácím trhu avšak nikoliv k vylepšení platební
bilance nebo struktury hospodářství, jelikož se na trhu bude stále
nacházet dostatek surovin.
I v těchto státech je však nutno klást důraz na ekologické cíle takovéto
reformy. V těchto zemích jde především o poškozování životního prostředí
těžbou nerostných surovin. Některé z těchto zemí si, lidově řečeno, pod
sebou řežou větev, na které sedí.
I v těchto zemích ze státem dotovaného motorového paliva, elektřiny a
vody těží jen velice malá část obyvatel. Třebaže členské země kartelu
OPEC jen těžko chápou důvod, proč by měly uvalit daň na z jejich země
tekoucí ropu, je nutné se alespoň pokusit o zastavení státních dotací na
uvedené suroviny.
Země kartelu OPEC, ale i Čína, budou tvrdými diskusními partnery při
pokusech o vysvětlení jejich role při snižování spotřeby nerostných zdrojů
v rámci řešení ekologických problému daněním těchto surovin a tedy
zvyšováním jejich konečné ceny.
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7.4 Sociální dopady EDR v České Republice75
Jak již bylo několikrát zmíněno, dojde provedením ekologické daňové
reformy k navýšení ceny paliv a energií pro domácnosti. Domácnosti
s motorovým vozidlem, které nezvolí provoz vozidla s alternativním
druhem pohonu, budou dále zatíženy zvyšující se spotřební daní na
motorová paliva a daní z motorových vozidel.
Studie provedená PhDr. Zdeňkem Kučerou76, analyzuje výdaje
českých

domácností

na

energie

včetně

elektřiny

bez

započtení

motorových paliv. Studie dělí společnost na důchodce, ekonomicky aktivní
domácnosti s příjmem menším, nežli je dvojnásobek životního minima a
ekonomicky aktivní domácnosti s dvou až dvou a půl násobkem životního
minima.
V následující tabulce lze porovnat průměrné výdaje těchto skupin na
energie a procentní podíl z celkových výdajů za rok 2003.
Velká města
Nad 100.000
obyvatel

Střední obce

Malé obce
pod 5.000
obyvatel

Domácnosti důchodců

18 973/14,5%

19 240/15,4%

21 652/15,1%

Domácnosti EA, příjem menší než 2*ŽM

23 886/12,0%

24 483/11,9%

23 491/11,0%

Domácnosti EA, příjem mezi 2-2,5*ŽM

25 138/10,5%
25 391/10,2%
23 887/9,8%
Tabulka 29: Průměrné výdaje domácností na energie/procentní podíl (Kč/rok; 2003)
Zdroj: KUČERA, Zdeněk. Podpoří ekologická daňová reforma rozvoj výroby energií z obnovitelných zdrojů?,
Alternativní energie, 2006, roč. 9, č.1, ISSN 1212-1673.

Studie odhaduje i možné navýšení výdajů na energie na základě sazeb
ekologické daňové reformy pro rok 2007 a 2011 a odhaduje tedy zvýšení
ceny a spotřeby energií.
Velká města
nad 100.000
obyvatel

Střední obce

Malé obce
pod 5.000
obyvatel

Domácnosti důchodců

+3,1%/+9,2%

+3,0%/+8,9%

+3,0%/+9,2%

Domácnosti EA, příjem menší než 2*ŽM

+3,6%/+10,4%

+3,4%/+10,0%

+3,1%/+9,4%

Domácnosti EA, příjem mezi 2-2,5*ŽM

+3,5%/+10,4%
+3,3%/+9,7%
+3,2%/+9,7%
Tabulka 30: Odhad průměrného zvýšení výdajů (v%)na energie vybraných skupin domácností - EDR
2007/2011
Zdroj: KUČERA, Zdeněk. Podpoří ekologická daňová reforma rozvoj výroby energií z obnovitelných zdrojů?,
Alternativní energie, 2006, roč. 9, č.1, ISSN 1212-1673.
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Z analýzy, která dále predikuje zvýšení výdajů u uhlí a tepla o 10 až
17% a zemního plynu o 3%, vychází nejvyšší zatížení domácností
s menšími příjmy v malých obcích.
Společná

analýza

ekologické

daňové

reformy

Vysoké

školy

ekonomické v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze77
uvádí odhad zvýšení cen jednotlivých, pro domácnosti důležitých surovin
následovně:

Tabulka 31: Zvýšení plateb v důsledku ekologické daňové reformy
Zdroj: BENEŠ, Martin; FIALOVÁ, Helena; STARÝ, Oldřich; URBANOVÁ, Tereza; VASTL, Jaromír; VAŠÍČEK,
Jiří. Analýza koncepce ekologické daňové reformy. VŠE a ČVUT FEL. Praha 2006. Dostupné na WWW:
http://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/predpisy/download/edr_analyza.pdf.
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7.5 Dopady EDR na český průmysl78
Dopady ekologické daňové reformy budou odlišné z pohledu
jednotlivých odvětví průmyslu. Je logické, že odvětví, která spotřebují
nejvíce energie, budou také nejvíce pociťovat navyšování daňových
sazeb.
Výdaje českých firem na elektřinu činí v současnosti průměrně 2%
nákladů na výrobky. Největší náklady elektřiny z tohoto pohledu má
odvětví těžby nerostných surovin (20%), kožedělný průmysl (10,6%) a
odvětví výroby energie a obchodu (8%).
Pokud započítáme sazby ekologické daňové reformy, pak se průměrný
podíl zvýší na 2,6%, což znamená pro uvedená odvětví zvýšení na 25% u
těžby nerostných surovin, 13% u průmyslu kožedělného a 11% u
energetických společností a obchodu.
Ze zdanění vyjmutý metalurgický průmysl spotřeboval v roce 2003, dle
Ministerstva průmyslu a obchodu, zhruba 42% černého uhlí, 12% těžkého
topného oleje, 5% zemního plynu a 9% elektřiny.
Z pohledu nákladů na celkové energie lze očekávat největší náklady u
odvětví výroby energie, kde budou činit zhruba 15% produkce.

7.6 Co lze očekávat, pokud EDR zapůsobí?79
Jestliže ekologická daňová reforma zapůsobí, bude v prvé řadě
národní hospodářství více finančně zatíženo. Vybrané finanční prostředky
by však měly být použity na menší zatížení lidské práce.
Je také nutné mít na mysli, že dvojitá dividenda nevzniká pouze
snížením vedlejších mzdových nákladů. Velký počet pracovních míst má
vzniknout na základě zvýšené poptávky po ekologických technologiích.
Tento postup má vyústit ve větší příjmy národního hospodářství a v menší
transfer finančních prostředků do oblasti podpory v nezaměstnanosti.
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Jiným velmi často zmiňovaným aspektem je skutečnost, že ekologické
daně nebudou zaváděny na lehce nahraditelné produkty jako například
polypropylenové pytlíky a podobné výrobky, ale především na energie80.
Z krátkodobého a střednědobého hlediska však nelze očekávat silnější
míru poklesu spotřeby energie, nežli zvyšování sazeb ekologických daní,
čímž bude zajištěn stabilní daňový příjem.
Tím se však naskýtá otázka, jestli tento předpoklad neodporuje
základní myšlence ekologické daňové reformy a neohrožuje její celkový
úspěch, tím že zřejmě v krátkodobém a střednědobém horizontu nelze
očekávat pozitivní vliv na životní prostředí.
Jelikož však nelze pomýšlet pouze v horizontu jednoho lidského života,
či jednoho volebního období, považuji ekologickou daňovou reformu za
krok správným směrem, který musí v jednu dobu nějaká část obyvatel
svými finančními prostředky umožnit. Je však na druhou stranu jasné, že
z domácího politického hlediska je takovýto způsob dlouhodobých úvah
poměrně komplikovaný a v období takových krizí, které žádají od státu
úspory ve všech oblastech státního rozpočtu, zřejmě i neprosaditelné.
Zavedení ekologické daňové reformy v České republice nesleduje
pouze politický cíl. Mnohem důležitějším cílem je změna názoru
společnosti ohledně ekologických problémů, které nás mohou čekat ve
střednědobém horizontu. Že tento instrument nepředstavuje všelék lze
jasně rozeznat na problémech, se kterými ekologická daňová reforma
musí bojovat. Ale její smysluplné začlenění do rámce ekologické politiky
může spolu s dalšími instrumenty vést k vytvoření pro budoucnost
způsobilého a silného ekonomického, daňového a k životnímu prostředí
šetrného systému.
Bylo by tak velikým omylem konstatovat, že se zaplacené objemy
v rámci ekologické daňové reformy nijak nevrátí. Energetická efektivita
totiž šetří finanční prostředky. Jednoduché mechanismy, kterými již dnes
lze ušetřit polovinu ropy za čtvrtinu její ceny, polovinu plynu za desetinu
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jeho ceny a tři čtvrtiny elektřiny za osminu její ceny81, jsou zcela objektivně
levnější, nežli nákup paliv nových.
V případě rozvíjejících se ekonomik navíc lze, infrastrukturu, která je
převážně teprve ve fázi výstavby, přímo stavět energeticky efektivně.
Měli bychom se při ekologizaci daňových struktur soustředit na
výsledky a řešení dnešní situace a nikoliv na teoretické spory. Mám za to,
že právě v oblasti ekologie a šetrnosti k nerostným surovinám, jsme
schopni dnešními prostředky tuto zásadu lépe následovat.
Z tohoto důvodu považuji slova předsedy vlády České republiky, pana
Topolánka:"Každá další vláda bude už méně citlivá k tématům životního
prostředí,"82 za velice znepokojivá.
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CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ

Diese

Arbeit

ist

eine

Fortführung

der

Debatte

über

die

Internalisierung der externen Kosten für die Nutzung des Gutes Umwelt
durch Steuern und Abgaben, welche vor allem von ökologischen
Volkswirtschaftlern vorangetrieben wird. Sie führt zurück zu den ersten
Modellen der ökologischen Steuerreform in Schweden, Dänemark, der
Niederlande und Deutschland. Der Schwerpunkt liegt hier in dem
deutschen Modell der Ökosteuer.
Die tschechische ökologische Steuerreform als solche ist erst am 1.1.2008
zu einem gültigen Teil des Rechtsystems geworden. Dieser Prozess,
welcher besonders analysiert wird, begann jedoch schon in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre.
Als Teil der ökologischen Maßnahmen der CO2 - Senkung wird der Handel
mit Emissionsrechten vorgestellt, welcher in der Tschechischen Republik
im Gesetz Nr. 695/2004, welches die Richtlinie 2003/87/ES auf nationaler
Ebene einführt, seine Grundlagen hat.
Der ,zur Zeit, durch die weltweit niedrigsten Investitionen seit 2006
gekennzeichnete Biokraftstoffmarkt hat mit der Novelle des Gesetzes Nr.
353/2003 eine kräftige Stütze für eine mögliche weitere positive
Marktentwicklung mit den Kraftstoffen E85, E95, Biodiesel und Biogas
bekommen. Es wird die Lage mit den fossilen Brennstoffen erklärt und es
wird auf diese aktuelle Entwicklung im Text eingegangen.
Weiter wird das Gesetz Nr. 180/2005, über die Unterstützung von Strom
aus erneuerbaren Energiequellen, insbesondere in der Hinsicht auf
Solarstrom

und

die

Angst

vor

einer

deutlichen

Senkung

des

Ankaufpreises, vorgestellt.
Im Abschluss werden die möglichen weiteren Schritte im Rahmen dieser
Reform angesprochen, sowie die Möglichen folgen einer erfolgreichen
ökologischen Steuerreform in den verschiedenen Regionen der Welt. Dies
aber auch in der Hinsicht auf die weltweite Finanzkrise als Risiko für den
Bereich Ökologisierung der Gesellschaftsstrukturen.
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